8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA
Março de 2018, Brasília – Brasil

Convite para envio de propostas para processo do Fórum Cidadão
Soluções baseadas na Natureza
&
Experiências de base Comunitária

Apresentação
O Fórum Mundial da Água acontece a cada três anos e representa a maior reunião relacionada à
água do mundo. Este evento é organizado pelo Conselho Mundial da Água (WWC) junto com o país
anfitrião. O Fórum mobiliza diversos setores da sociedade para fortalecer as ações em busca de
soluções para a gestão da água no mundo.
Em sua 8ª edição, o Fórum Mundial da Água será realizado na cidade de Brasília, Distrito Federal,
Brasil, de 18 a 23 de março de 2018. Os fóruns mundiais são tradicionalmente organizados a partir
do desenvolvimento de quatro processos - Temático, Regional, Político e o Fórum Cidadão. A 8ª
edição incluirá o Grupo Focal de Sustentabilidade, que procurará, de forma transversal, influenciar
todos os processos e atividades a serem desenvolvidos no âmbito do 8º Fórum.
O desenvolvimento da nossa civilização criou problemas enormes de sustentabilidade para as
gerações futuras. No entanto, pode-se observar que experiências baseadas na natureza e de base
comunitária podem oferecer soluções para enfrentar esses desafios globais em uma escala local. A
Comissão do Fórum Cidadão identificou, em seu programa de atividades, um componente
relacionado a Soluções baseadas na Natureza (NbS) e a Experiências de base Comunitária para
soluções de problemas da água. O mantra das NbS é:
"Trabalhar com a natureza, não contra ela, e aumentar o capital natural ao invés de esgotá-lo."
Há um crescente interesse e conscientização dentro das comunidades, bem como da sociedade
civil, para reconhecer os benefícios derivados da natureza para melhorar o bem-estar.

8o FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA | BRASÍLIA-BRASIL, 18 A 23 DE MARÇO DE 2018
www.worldwaterforum8.org | secretariat@worldwaterforum8.org
1

Conceitos

Soluções
Natureza

baseadas

Experiências
Comunitária

de

Soluções baseadas na Natureza são projetadas para trazer mais
recursos e processos naturais às cidades e paisagens terrestres e
na marinhas. Essas soluções inovadoras também sustentam
crescimento econômico, a criação de empregos e melhoram
nosso bem-estar1.
(UICN: União Internacional para a Conservação da Natureza2).
Experiências de base Comunitária são soluções locais de
base atividades humanas coletivas capazes de trazer mudanças e3
inovações a fim de estabelecer uma sociedade sustentável.
Comunidades locais têm desenvolvido soluções inovadoras para
a gestão da água a fim de enfrentar os atuais desafios
relacionados à qualidade e à disponibilidade desse recurso.

A. Finalidade
Gostaríamos de convidar cidadãos, inovadores, comunidades e organizações da sociedade civil para
propor restauração ambiental inovadora com o objetivo de compartilhar água, destacar a
adaptação e inovação de comunidades para soluções relacionadas à água, reconectando as pessoas
com a natureza, aumentando a conscientização sobre os benefícios sociais e criando uma demanda
pública por ambientes saudáveis em zonas urbanas e rurais.

B. Público-alvo
O Processo Fórum Cidadão é um processo que visa incentivar a participação criativa e eficaz de
grupos de interessados da Sociedade Civil: organizações da sociedade civil, ONGs, cidadãos locais,
comunidades locais, agricultores, povos indígenas, representantes dos jovens, movimentos sociais,
de gênero, artistas, educadores, jornalistas, organismos de bacias, escolas, empreendedores
sociais, refugiados, comunidades vulneráveis e isoladas, entre outros atores.
Assim, essa é uma forma de envolver nas discussões os cidadãos que geralmente não podem ser
informados sobre questões da água.

1

https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs (26.09.2017).
Soluções baseadas na natureza são definidas pela UICN como “ações que protegem, gerem sustentavelmente
e restauram ecossistemas naturais ou modificados, abordando desafios sociais de forma eficaz e flexível ao
mesmo tempo em que proporciona bem-estar e benefícios para a biodiversidade”.
https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/nature-based-solutions
(26.09.2017).
3
Velasquez, Yashiro, Yoshinura and Ono (et.al): Innovative Communities. People - centred Approaches to
Environmental Management in the Asia-Pacific Region. Tokyo, New York and Paris. United Nations University
Press. 2005.
2
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C. Vila Cidadã e Feira de Ideias
Este é um espaço com acesso gratuito, aberto aos cidadãos do país anfitrião para ampliar
consciência e chamar a atenção para questões sobre a água por meio de atividades de
entretenimento e novas experiências. Neste espaço, as comunidades são convidadas a apresentar
suas experiências e a mostrar práticas criativas que manifestam o engajamento com a água.
A Vila Cidadã incluirá estandes para exposições de práticas e soluções, reuniões, exibições de filmes
e outras apresentações artísticas.
Esta chamada de propostas/experiências com base na natureza e em processos comunitários visa
mobilizar e mapear experiências em todo o mundo para promover o compartilhamento destas
ideias e fortalecer redes de contato. Estamos, portanto, convidando você a atender a Chamada e
participar como Expositor na Feira de Ideias da Vila Cidadã.
A Feira de Ideias terá 60 estandes disponíveis para as propostas selecionadas nesta chamada.
Cada stand terá cerca de 2 metros de comprimento por 2 metros de largura e será equipado com:
● 01 mesa;
● 02 cadeiras;
● 01 armário;
● Tomadas para computadores e/ou TV.
Material: Cada participante será responsável pelo material apresentado em seu stand (pastas,
mapas, fotos, decorações, etc.).
Não haverá custos para que as propostas selecionadas demonstrem suas experiências.
As propostas poderão ser apresentadas também em um outro formato: os painéis eletrônicos.
Dentro da Vila Cidadã, vários painéis eletrônicos estarão expostos com apresentações de boas
práticas. Se sua experiência também puder ser apresentada neste formato, por favor, envie, junto
com sua inscrição, os documentos em formato de apresentação, por exemplo em PowerPoint,
diagramado corretamente e revisado.
Além disso, as 60 propostas selecionadas para esta chamada da Vila Cidadã irão compor um
catálogo de experiências, que deve incluir uma ilustração ou foto da atividade, acompanhada de
uma breve descrição e do(s) contato(s) dos responsáveis.

D. Regras de participação
● Por favor, considere que a atividade inscrita possa envolver os mais variados grupos e segmentos
sociais / comunitários;
● Os candidatos podem desenvolver experiências locais, inscrever-se como instituições públicas ou
privadas e organizações sem fins lucrativos, com existência mínima de 02 (dois) anos até a data de
publicação desta chamada;
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● A entidade candidata deve ter um histórico de relacionamento com algum Grupo Social ou
Comunidade que possui prática(s) inovadora(s) com gestão de base comunitária de água e/ou
soluções voltadas para recuperação ambiental relacionadas à água;
● As propostas têm de ser apresentadas preferencialmente em inglês ou português. Serão aceitas
propostas em espanhol.

E. Como se inscrever
A abertura do sistema de inscrição desta chamada, ocorrerá a partir do dia 04 de novembro de
2017 e será finalizada no dia 22 de dezembro de 2017 (23h59, horário de Brasília) através do site:
http://www.worldwaterforum8.org/pt-br
Siga os passos para a sua inscrição - passo a passo:
1- Preencha o formulário dentro do site do 8º Fórum Mundial da Água a partir do dia 04 de
novembro/2017;
2- Adicione links ou websites que façam parte da sua proposta; e
3- Anexe vídeos, fotos, publicações e/ou apresentações de PowerPoint que ilustrem sua
proposta.
* Abaixo apresentamos um Modelo de formulário para apoiar a preparação de sua inscrição no
sistema.

E. Critérios de avaliação
As inscrições feitas serão revisadas e analisadas levando em consideração os seguintes critérios:
a. Coerência – sustentabilidade, tecnologia social e recursos locais;
b. Viabilidade e inovação;
c. Relevância;
● Relevância para outras soluções baseadas na natureza e para experiências de base
comunitária do Fórum Cidadão;
● Potencial para transmitir mensagens políticas fortes e claras do processo do Fórum
Cidadão;
● Relevância para conflitos políticos a nível global e local e para o desenvolvimento de uma
gestão inovadora da água.
NOTA: Nem todos os critérios acima precisam ser cumpridos, mas a clareza das informações
fornecidas sobre esses pontos influenciará o processo de avaliação.

F. Processo de seleção:
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● As propostas serão analisadas pelo Comitê de Avaliação em dezembro de 2017, enfocando os
critérios acima mencionados;
● O anúncio das propostas selecionadas será feito em janeiro de 2018;
● Algumas propostas poderão receber auxílios para custos de viagem com base no pedido e no
orçamento disponível do Secretariado. O financiamento será feito de acordo com a prioridade dada
à cada proposta pré-selecionada;
● O Comitê de Avaliação poderá solicitar aos inscritos a apresentação de documentos que
comprovem a legitimidade da organização (por exemplo, estatuto social da organização da
sociedade civil ou da ONG) ou de documentos que identifiquem a sustentabilidade das soluções
apresentadas;
● Perguntas podem ser enviadas para: callforproposals@worldwaterforum8.org

Segue abaixo MODELO de Formulário para APOIAR a
sua inscrição no sistema
PROPOSTA DE PROJETO PARA O FÓRUM CIDADÃO – VILA CIDADÃ
Preencha um formulário por stand proposto
Nome da experiência
Identifique a experiência
objetiva e clara.

de

forma

Público-Alvo
Especifique o público-alvo de sua
experiência
* Explicite se a sua proposta enfatiza
algum segmento social.
Objetivos da proposta
Principal objetivo e resultado da prática
inscrita (máximo de 150 palavras).
Qual formato de apresentação você
pretende fazer?
( ) No Mercado de Soluções como feira.
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( ) No formato Painel Eletrônico (dispensa
presença física no 8. Fórum Mundial da
Água).
( ) Ambos formatos.
Descrição da proposta
Descreva a proposta de forma clara e
objetiva, identificando os parceiros
envolvidos, as principais atividades,
comunicação e alcance da experiência
(máximo de 250 palavras).
Resultados esperados e legado
Resultados que sua experiência traz às
comunidades locais (máximo de 250
palavras).
Implementação da ação
Descreva de forma clara como sua
proposta será apresentada durante o 8º
Fórum Mundial da Água e a relação com a
água (máximo de 200 palavras).

Resultados esperados no 8º Fórum
Resultados que sua proposta pode obter
com a participação no 8º Fórum Mundial
da Água (máximo de 150 palavras).
Implementação da estrutura
Descreva os materiais e a infraestrutura
que você usará no estande (equipamentos,
instalações,
decoração,
material
publicitário e outros).
Recursos
Você poderá patrocinar a sua participação
com seus próprios recursos, incluindo
gastos de viagem (passagem, hospedagem
e alimentação)?
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Outros contatos: co-responsávies e/ou
organizadores (ver se colocamos no início
do documento).
*Pedimos que os candidatos escrevam com clareza e objetividade, o que significa:
• Escrever de forma clara e concisa, explicando qualquer jargão ou sigla;
• Increver-se do modo adequado e dentro do prazo.
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