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1.

Introdução

O Fórum Mundial da Água é o maior evento do mundo do tema água e reúne interessados
de vários setores, como líderes políticos, profissionais e especialistas, para compartilharem
experiências e conhecimento, aprenderem uns com os outros e renovarem os
comprometimentos políticos. O Fórum consiste em um processo preparatório de três anos,
uma semana de evento e uma fase de acompanhamento.
Organizado pelo Conselho Mundial da Água (WWC, do inglês) e pelo Brasil, o 8º Fórum
Mundial da Água será realizado em Brasília de 18 a 23 de março de 2018.
Esta edição do Fórum incluirá quatro processos: o Processo Temático, Regional, Político e
o Grupo Focal de Sustentabilidade, além do Fórum Cidadão e da Feira e Exposição.

2.

O Processo Regional

Historicamente, a abordagem regional sempre teve um lugar significativo nos Fóruns
Mundiais da Água. O motivo para esse papel tão proeminente é que as regiões possuem
características comuns que podem não existir a nível global, tanto em termos de problemas
quanto de soluções, e, portanto, devem ser compartilhados para que uns possam aprender
com os outros a fim de se alcançar o objetivo de uma gestão de recursos hídricos
sustentável. Essa estrutura também permite que as regiões adquiram novos
conhecimentos através de discussões sobre temas comuns nas várias regiões.
O objetivo do Processo Regional do 8º Fórum Mundial não é só alinhar suas atividades e
iniciativas com os outros processos do Fórum, mas também tirar vantagem da
oportunidade que o evento proporciona para progredir na implementação dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), do Acordo de Paris e de outros quadros
internacionais relevantes para o desenvolvimento sustentável.

3.

Abordagem Geral e Estrutura do Processo Regional

A essência do Processo Regional é o desenvolvimento, a análise e a apresentação de
estudos de caso sobre assuntos relacionados à gestão de recursos hídricos sustentável a
nível regional, diferentemente do Processo Temático, que possui uma abordagem mais
analítica e teórica. Tendo o Processo Temático do Fórum como guia, o Processo Regional
incorporará perspectivas locais e regionais durante todo seu processo preparatório e
durante outros processos e eventos relacionados ao 8º Fórum.
O Processo Regional receberá apoio consultivo da Comissão do Processo Regional, liderada
pelo seu Presidente e Vice-Presidente. A Comissão reporta ao principal órgão tomador de
decisão do Fórum, o Comitê Diretivo Internacional (ISC, da sigla em inglês). No
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desenvolvimento e implementação de suas atividades, a Comissão do Processo Regional
mobilizará a participação de todos os interessados, inclusive de especialistas hídricos,
políticos, oficiais governamentais de alto nível, usuários de água, ONGs, iniciativa privada,
mídia e sociedade civil. Deve-se encorajar essa participação em todos os Processos e
eventos do 8º Fórum Mundial da Água sempre que houver oportunidade.
A Comissão do Processo Regional trabalhará em sintonia com a Comissão do Processo
Temático, do Processo Político, do Grupo Focal de Sustentabilidade e do Fórum Cidadão, a
fim de contribuir para a coerência e efetividade da programação do 8º Fórum Mundial da
Água.
No âmbito da Comissão do Processo Regional se encontra a coordenação desse Processo.
Com o intuito de ajudá-los a nível regional, os Coordenadores Regionais são responsáveis
por orientar e coordenar o trabalho dos Grupos de Projetos Regionais, os quais são
compostos por interessados de vários setores e implementam os roteiros propostos pelas
suas respectivas regiões. Esses grupos, por sua vez, constituem os Grupos Regionais de
Discussão, os quais organizam as sessões específicas no próprio 8º Fórum Mundial da Água.
Os Grupos Regionais de Discussão serão compostos tanto por interessados que fazem parte
dos Grupos de Projetos quanto por interessados externos. Serão desenvolvidos grupos
similares, conhecidos como Grupos Inter-Regionais de Discussão, para organizarem as
Sessões Inter-Regionais do Fórum.

Figura 1. Estrutura Organizacional do Processo Regional.
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4.

Estruturas Propostas para Coordenações Regionais e Sub-Regionais

A estrutura do Processo Regional do 8º Fórum Mundial da Água se baseará principalmente
em seis grandes áreas geográficas, ou Regiões. Em alguns casos, quando apropriado e
conforme a decisão dos Grupos de Projetos Regionais, essas seis Regiões serão divididas
em Sub-Regiões. Prevê-se que a África, as Américas e a Ásia-Pacífico terão essa subdivisão,
ao passo que a Arábia, a Europa e a Região Mediterrânea não serão subdivididas.

Figura 2. Proposta das Estruturas Regionais e Sub-Regionais do Processo Regional (atualizado).

Conforme mencionado acima, cada Região será liderada por uma organização atuando
como Coordenadora Regional, responsável por orientar os Grupos de Projetos Regionais
em sua missão de conduzir um processo inclusivo que agrega interessados de vários setores
rumo ao Fórum. Segue abaixo a situação atual dos Coordenadores Regionais (e SubRegionais):

8o FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA | BRASÍLIA-BRASIL, 18 A 23 DE MARÇO DE 2018
www.worldwaterforum8.org | secretariat@worldwaterforum8.org
4

Região
África

Sub-Região

Oriental
Central
Ocidental
Sul

SubRegiões

Américas
América do
Norte
América
Central e
Caribe

SubRegiões

América do
Sul
México
Arábia / África do Norte
Mediterrâneo
Ásia-Pacífico

SubRegiões

Ásia
Central
Nordeste
da Ásia
Sul da Ásia

Organização
Ponto Focal
Conselho dos Ministros Africanos sobre a Água
(AMCOW)
GWP – Unidade de Coordenação da África
Parceria Mundial Pela Água (GWP)
Parceria Mundial Pela Água (GWP)
Parceria Mundial Pela Água (GWP)
Grupo Consultivo Sobre Pesquisa
Agrícola Internacional (CGIAR)
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Sociedade Americana de Engenheiros
Civis/Instituto de Recursos Hídricos e
Ambientais
Instituto
Interamericano
para
Cooperação em Agricultura e Parceria
Mundial Pela Água (GWP) – América
Central
Programa Hidrológico Internacional da
UNESCO – Montevideo
Associação Nacional de Empresas de
Água e Saneamento (ANEAS)
Liga dos Estados Árabes
Instituto Mediterrâneo da Água (IME) e União para o
Mediterrâneo (UfM)
Fórum da Água da Ásia-Pacífico (APWF)
Parceria Mundial Pela Água (GWP) –
Ásia Central e Cáucaso
Fórum da Água da Coreia

Parceria Mundial Pela Água (GWP) –
Sul da Ásia
Sudeste da Parceria Mundial Pela Água (GWP) –
Ásia
Sudeste da Ásia
Oceania & Comissão de Geociência Aplicada do
Pacífico
Pacífico Sul (SOPAC)
Europa
Governo de Portugal
Tabela 1. Proposta das Estruturas Regionais e Sub-Regionais (atualizado)

Observações
Coordenador Regional

Coordenadores SubRegionais reportando
ao Coordenador
Regional
Coordenador Regional

Coordenadores SubRegionais reportando
ao Coordenador
Regional

Coordenador Regional
Coordenador Regional
Coordenador Regional

Coordenadores SubRegionais reportando
ao Coordenador
Regional

Coordenador Regional
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5.
Estrutura Temática do Processo Regional (relação com o Processo
Temático)
A grande prioridade da Comissão do Processo Regional e da Comissão do Processo
Temático é desenvolver uma forte relação entre esses processos para o 8º Fórum Mundial
da Água. Considerando que os dois processos objetivam engajar interessados com assuntos
relacionados à gestão de recursos hídricos sustentável, além de trabalhar rumo à
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, faz sentido alinhá-los o
máximo possível.
A abordagem proposta busca garantir um forte alinhamento entre as próprias Regiões e
determina que cada Região/Sub-Região escolha um tópico de cada um dos seis temas
principais do Quadro Temático (dessa forma, pelo menos seis tópicos serão escolhidos).
Isso proporcionaria uma grande oportunidade de tópicos similares serem escolhidos em
diferentes Regiões/Sub-Regiões para que haja Sessões de Discussões Inter-Regionais. Não
há limite para o número de tópicos a serem escolhidos. A Figura 3 apresenta um exemplo
simplificado de como essa estrutura funcionaria.

Figura 3. Estrutura Temática do Processo Regional do 8º Fórum Mundial da Água.
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6.

Produtos Finais do Processo Regional

A ideia por trás da descrição dos produtos finais neste documento é garantir que cada
Região e Sub-Região realizem trabalhos similares por meio de um processo otimizado, de
forma que seus resultados possam ser comparados mais facilmente no final do 8º Fórum
Mundial da Água.
Solicita-se que cada Região desenvolva os produtos abaixo na fase preparatória, durante e
após o 8º Fórum:
 Roteiro do Processo Regional/Sub-Regional: para orientar cada Região/Sub-Região,
é necessário definir um roteiro ou um plano de trabalho para garantir que marcos
importantes que levam ao Fórum de 2018 sejam atingidos em tempo hábil;
 Reunião Inicial Regional/Sub-Regional: para mobilizar e envolver os interessados
em cada Região/Sub-Região, será planejada uma reunião inicial para lançar cada
processo regional/sub-regional;
 Engajamento Regional/Sub-Regional: Coordenadores Regionais devem engajar
continuamente os Grupos de Projetos Regionais com os interessados em suas
respectivas regiões para a elaboração dos Relatórios Regionais/Sub-Regionais;
 Reunião Regional/Sub-Regional de Encerramento: para finalizar o Relatório
Regional/Sub-Regional;
 Elaboração dos Relatórios Regionais Finais: um dos principais resultados de cada
Região/Sub-Região será o Relatório Final. Eles serão elaborados e apresentados
durante a 2ª Reunião de Consulta às Partes Interessadas, no início de 2017, e um
Relatório Final será disponibilizado como input para os outros Processos do Fórum;
 Elaboração de Sessões e Quadro Regional: os Grupos de Projetos Regionais deverão
trabalhar intimamente com os Grupos de Elaboração de Sessões para organizar e
estruturar as sessões conforme o quadro regional.
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7.
Proposta de Roteiro para o Processo Regional do 8º Fórum Mundial da
Água
Item
 Quadro e estrutura básica do Processo Regional
- Confirmação das Regiões e dos Coordenadores Regionais (e Sub-Regionais)
- Coordenadores Regionais estruturam os Grupos de Projetos Regionais
 Atividades preparatórias e relatórios regionais
- Preparação e confirmação de planos de trabalho, roteiros, produtos finais
e orçamentos específicos de cada região
- Processos regionais preparatórios e consultivos
- Indicação de tópicos e pontos focais para as Sessões Regionais e InterRegionais
- Finalização dos principais produtos finais do Processo Regional por parte
da Comissão
- Compartilhamento dos esboços dos relatórios
- Verificação intermediária do progresso das Regiões e da elaboração dos
relatórios
- Entrega dos Relatórios Finais do Processo Regional
 Organização e gestão dos resultados das sessões
- Recrutamento e seleção das Equipes de Elaboração de Sessões
- Distribuição dos Termos de Referência para as Equipes de Elaboração de
Sessões
- Envio para o ISC da Programação Regional Final
 Relações com os outros Processos do Fórum
- Contribuição ao Processo Político

- Engajamento do Fórum Cidadão (indicação do ponto focal do Fórum
Cidadão para cada Região)
- Engajamento do Grupo Focal de Sustentabilidade (indicação do ponto focal
do Grupo Focal de Sustentabilidade para manter contato com a Comissão
do Processo Regional)
- Trabalho em conjunto com o Processo Temático para criação e
manutenção de fortes relações entre esses Processos e as Sessões

Data
Fev/2017 (Finalizado)
Jan/2017 em diante
Fev-Mar/2017
Fev/2017 em diante
Fev-Abr/2017
Mar-Abr/2017
Set/2017
Ago/2017
Dez/2017
Abr-Jun/2017

A definir
Quando o Processo
Político tiver início até
Mar/2018
Contínuo
Contínuo

Contínuo
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