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FÓRUM CIDADÃO
Começaram em 4 de novembro as inscrições para a 
segunda chamada de propostas para o Processo 
Cidadão. As inscrições poderão ser feitas pelo 
formulário online, disponibilizado neste site. Para 
saber mais detalhes a respeito da chamada e dos 
critérios para apresentação de trabalhos, acesse o 
documento produzido pelo Processo Cidadão, 
disponível em português e em inglês.

Serão escolhidas 60 iniciativas nesta chamada que 
comporão gratuitamente o Mercado de Soluções, 
um espaço garantido na Vila Cidadã do 8º Fórum 
Mundial da Água. Os trabalhos poderão ser inscritos 
nos seguintes formatos: em estandes individuais ou 
em painéis eletrônicos. As propostas devem ser 
apresentadas necessariamente em inglês, português 
ou espanhol.

http://www.worldwaterforum8.org/pt-
br/comiss%C3%A3o-do-processo-f%C3%B3rum-
cidad%C3%A3o-chamadas

http://www.worldwaterforum8.org/pt-br/comiss%C3%A3o-do-processo-f%C3%B3rum-cidad%C3%A3o-chamadas


http://www.worldwaterforum8.org/pt-br/vila-cidad%C3%A3

A Vila Cidadã é concebida pelo Processo Fórum 
Cidadão e acontecerá no Estádio Nacional Mané 
Garrincha. 
Trata-se de um espaço gratuito e aberto ao 
público do 8º Fórum Mundial da Água onde as 
pessoas poderão participar de atividades 
formativas, culturais, interativas, sensoriais e de 
construção de diálogos voltados para melhorar o 
uso da água. 
É um espaço aberto a todos que quiserem 
participar.
O objetivo da Vila é ampliar a consciência, a 
atenção pública e a participação social para 
assuntos relacionados à água, além de promover 
soluções inovadoras para os problemas que os 
cidadãos enfrentam no cotidiano.
A Vila Cidadã é um espaço para todos! Jovens, 
adultos, crianças.

http://www.worldwaterforum8.org/pt-br/vila-cidad%C3%A3






Minas no Caminho das Águas

 O Sistema FIEMG quer mobilizar os mineiros para a participação nesse que é o 
maior evento global sobre o tema água, e que pela primeira vez acontece no 
Hemisfério Sul. 

 Minas no caminho das águas é um movimento para que Minas Gerais participe do 
8º Fórum, apresentando reflexões maduras e exemplos de ações concretas oriundas 
do diálogo e da construção de profícuas parcerias entre os diversos segmentos da 
sociedade para a proteção de nossas águas e a recuperação de nossa capacidade 
hídrica.

Setor industrial como parte da solução das crises hídricas (quantidade e qualidade) –
é a industria que manufatura as soluções para uma sociedade menos intensiva no uso 
de água
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