Programa de Apoio à
Participação da Sociedade Civil
no 8º Fórum Mundial da Água
Contexto
O 8º Fórum Mundial da Água é um evento democrático, inclusivo e aberto a todos os
indivíduos e organizações atuantes no tema da água. Grande parte das organizações da
sociedade civil dos países em desenvolvimento enfrentam limitações financeiras que as
impedem de ter uma participação efetiva em eventos internacionais de grande porte.
Nesse sentido é essencial que haja algum tipo de apoio ou subsidio àquelas instituições
com grande potencial de contribuição e engajamento, mas com poucos recursos, de
forma a viabilizar sua presença no Fórum para que suas visões e preocupações sejam
expressas e consideradas.
Este documento apresenta, portanto, as diretrizes do “Programa de Apoio à Participação
da Sociedade Civil no 8º Fórum Mundial da Água” com objetivo de garantir um Fórum
inclusivo e participativo.

Princípios básicos
•
•
•
•

•

Equilíbrio de representação (geográfica, institucional e de gênero)
Equilíbrio de idade também é recomendável
Somente representantes de países em desenvolvimento e não OECD
Organizações e/ou indivíduos que estejam contribuindo ativamente e
efetivamente ao processo preparatório do 8º Fórum e/ou ao evento
propriamente dito; que tenham também valor agregado de sua participação em
uma ou várias atividades do 8º Fórum.
Algum grau de envolvimento nas edições passadas dos Fóruns Mundiais da Água
será considerado

Escopo
O orçamento máximo alocado para tal fim é € 475.000 (Euros) e será utilizado para
viabilizar a presença de diferentes colaboradores e cidadãos de países em
desenvolvimento. 200 representantes receberão patrocínio integral (quando necessário)
ou patrocínio parcial. No caso de patrocínio integral, este inclui:
•
•

Transporte – passagens em classe econômica (custo médio de € 1.500)
Hospedagem e alimentação – Em hotéis de padrão 2 a 3 estrelas (custo médio de
€ 550 para 5 diárias)
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•

Credencial para os 5 dias do 8º Fórum Mundial da Água (valor de inscrição para
países não-OECD = € 325)

• 200 x € 2.375 = € 475.000

Público alvo
Este programa terá como público alvo diferentes colaboradores do 8º Fórum, o que
inclui:
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoridades locais de países em desenvolvimento
ONGs (de desenvolvimento, meio ambiente ou humanitária)
Representantes da sociedade civil em organismos de bacia
Jovens
Povos indígenas ou comunidades tradicionais
Pequenos produtores rurais
Liderança comunitária local
Comunidade científica que atua na gestão participativa da água ou direitos sociais

Diretrizes
•

•
•
•

Os formulários de candidatura estarão disponíveis no site do Fórum e serão
analisados para aqueles que manifestarem interesse espontâneo em participar
do evento, uma vez que os recursos são bastante limitados.
Será dada prioridade aquelas pessoas que oferecerem algum tipo de
contrapartida (inscrição no evento, hospedagem ou passagem aérea).
O formulário de candidatura somente estará disponível em meio eletrônico na
página oficial do 8º Fórum Mundial da Água na internet.
O endereço de e-mail citizen.sponsorship@worldwaterforum8.org estará
disponível para esclarecimentos e orientação aos interessados(as).

Cronograma
Data

Ação prevista

6 de dezembro de 2017

Disponibilização das diretrizes e formulário eletrônico de
candidaturas no site do 8º Fórum

5 de janeiro de 2018

Prazo final para candidaturas de solicitação de apoio
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14 de janeiro de 2018

Secretariado envia análise preliminar ao Comitê Diretivo
Internacional do Fórum

19 de janeiro de 2018

Aprovação pelo Comitê Diretivo Internacional do Fórum

22 de janeiro de 2018

Secretariado divulga o resultado final

Condições do Programa
Importante: O “Programa de Apoio à Participação da Sociedade Civil no 8º Fórum Mundial
da Água” será operacionalizado com recursos públicos, portanto, uma série de regras e
condições deverão ser seguidas com base nos princípios da administração pública do
Brasil, tais como:
•
•

•

•

•

•

•

O Secretariado e o(a) candidato(a) selecionado(a) firmarão um contrato de
entendimento e aceite das regras e condições de apoio.
Todos os patrocinados deverão comprometer-se a entregar relatórios (técnico e
financeiro), de acordo com o modelo que o Secretariado irá disponibilizar
previamente. Relatórios simplificados.
A organização do 8º Fórum Mundial da Água estará responsável pela emissão das
passagens aéreas e pelas reservas de hotéis e acomodações. Caso o patrocinado
compre sua passagem aérea e faça sua própria reserva de hotel, o Secretariado
não se responsabiliza e não poderá reembolsar tais despesas, em nenhuma
circunstância.
A seleção dos voos e hospedagem serão sempre baseadas no critério de melhor
custo-benefício (menor custo com as melhores condições possíveis ao
patrocinado). Caso o patrocinado deseje condições diferentes das apresentadas
pela organização do Fórum, estas devem ser de total responsabilidade do(a)
patrocinado(a). O Secretariado não atenderá propostas de alterações distintas às
apresentadas.
O Secretariado emitirá cartas convite oficiais para os(as) candidatos(as)
selecionados(as) e tomará as medidas necessárias para implementar a política de
patrocínio em pleno acordo às leis e regras vigentes.
A emissão de passaportes, vistos, vacinas e quaisquer outros requerimentos ou
permissões necessárias para a entrada no Brasil é de inteira responsabilidade
dos(as) participantes do Fórum e dos patrocinados por este Programa.
Em caso de impossibilidade ou impedimento do patrocinado viajar/participar o
patrocínio não poderá ser transferido à outra pessoa, sob nenhuma hipótese. O
patrocínio é um benefício pessoal e intransferível.
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•

O transporte na cidade de Brasília será fornecido pela organização do 8º Fórum.
O transporte realizado nas cidades de origem dos participantes é de inteira
responsabilidade do patrocinado. Não haverá reembolso destes custos.
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