
EVENTOS SATÉLITE DAS 
JUVENTUDES PARA O  

8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA 
 

As juventudes ativas para assegurar água e saneamento para todos! 
 
 

 
 
 
Um guia para uma estratégia global, facilitada pelo Programa de Jovens Representantes 
(Youth Delegates) do Conselho Mundial da Água, em parceria com múltiplas organizações e 
redes de liderança jovem, para conscientizar sobre as políticas de água e ampliar a 
participação das juventudes de todas as partes do planeta no 8º Fórum Mundial da Água.  
 
 

Junte-se a nós! 
 
 
 

 
 

 



Caro jovem profissional, empreendedor, estudante ou pesquisador: essa é a primeira vez que o 
maior evento das águas é sediado no Hemisfério Sul e nós queremos fazer história garantindo que 
ele seja marcado pela maior representatividade e o engajamento jovem mais significativo até então! 
:-D 
 
CONTEXTO 
 
O Brasil irá sediar o 8º Fórum Mundial da Água de 18 a 23 de Março de 2018, um evento que reúne 
mais de 30.000 pessoas de diferentes setores em diálogos políticos, técnicos e científicos sobre o 
uso racional e sustentável da água nos âmbitos local, regional e global. O Fórum é organizado pelo 
Conselho Mundial da Água, uma organização internacional que reúne todos os interessados no tema.  
 
O 8º Fórum Mundial da Água foca em COMPARTILHAMENTO de conhecimento, oportunidades e 
melhores práticas, no entanto, a contribuição ativa das juventudes é um desafio, especialmente para 
grupos em situação de vulnerabilidade. Muitos jovens nunca ouviram falar do Fórum Mundial da 
Água. Outros não estão conscientes de que existe todo um universo para a gestão deste bem tão 
precioso. Alguns estão em posições não-privilegiadas dentro de suas organizações e não têm a 
oportunidade de participar de eventos como o Fórum, enquanto outros simplesmente não têm 
condições de custear as despesas para a sua participação e integração aos diálogos. 
 
Por isso, no segundo encontro de atores estratégicos do 8º Fórum Mundial da Água (Brasília, 26 e 27 
de Abril de 2017), os jovens presentes pensaram meios para assegurar uma participação mais 
significativa das juventudes. Assim nasceram os Eventos Satélite das Juventudes para o 8º Fórum 
Mundial da Água. A iniciativa conta com o apoio dos Jovens Representantes do Conselho Mundial da 
Água, que facilitam o planejamento e a execução, e lideraram a sessão de co-criação da estratégia 
no dia 30 de Maio de 2017, com jovens reunidos no XVI Congresso Mundial da Água, promovido pela 
Associação Internacional de Recursos Hídricos (IWRA) em Cancun, México. 
 
A iniciativa de promover Eventos Satélite das Juventudes para o 8° Fórum Mundial da Água foi 
aprovada na 62ª reunião dos conselheiros do Conselho Mundial da Água, em Nairobi, Quênia, como 
uma estratégia para mobilizar, criar, consolidar e apoiar redes regionais e locais de jovens líderes 
das águas, e para conectar as juventudes ao Fórum. O guia estruturado neste documento foi 
elaborado por um Time Editorial composto por Pontos Focais de organizações e redes de liderança 
jovem, engajadas na iniciativa. 
 
Os Eventos Satélite das Juventudes encorajam e acolhem a contribuição de jovens ao redor do 
planeta para o 8º Fórum Mundial da Água, visando a consolidação de um posicionamento unificado 
sobre as prioridades para as políticas hídricas nos âmbitos local, regional e global. As organizações e 
redes adeptas da iniciativa acreditam que a articulação “de jovem para jovem” é chave para o 
engajamento de mais jovens no tema água, especialmente dos jovens que não podem participar de 
agendas como o Fórum, mas que são essenciais para a superação dos principais desafios de acesso 
à água e saneamento.  
 
Este guia reúne informações sobre como promover um Evento Satélite das Juventudes de sucesso e 
sobre como comunicar os resultados da experiência. Contamos com você! Vem somar forças no 
maior evento das águas do mundo e lutar para que todos tenham acesso à água e saneamento! ;-) 
  
 

Jovens Representantes do Conselho Mundial da Água - Time Líder 
Organizações e Redes Parceiras - Time Editorial  
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O QUE SÃO OS EVENTOS SATÉLITE DAS JUVENTUDES? COMO PROMOVER UM?  
 
Um Evento Satélite das Juventudes para o 8º Fórum Mundial da Água é um evento 
oferecido, sediado e/ou organizado de maneira independente por uma rede, organização ou 
indivíduo que não seja o Conselho Mundial da Água, e que ocorra antes do 8º Fórum 
Mundial da Água, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre as políticas hídricas e 
acolher a contribuição dos jovens, na forma de demandas e soluções.  
 
Você deve seguir as definições e instruções descritas neste documento para promover um 
Evento Satélite das Juventudes para o 8º Fórum Mundial da Água válido. 
 
Os Eventos Satélite são elaborados para ser um momento na agenda de eventos já 
existentes, ou uma agenda autônoma e programada, planejada para conectar as juventudes 
no tema água, em preparação para o 8º Fórum Mundial da Água. Diversos objetivos 
poderiam ser nomeados para justificar esta iniciativa, como a conscientização sobre os 
desafios para a segurança hídrica, no entanto, o principal objetivo é promover uma 
contribuição forte e significativa dos jovens para o 8º Fórum Mundial da Água.  
 
Nós queremos que a juventude influencie a agenda dos diálogos políticos e técnicos, 
enfatizando o que nós, jovens, compreendemos como prioridades para o nosso futuro da 
água. Os Eventos Satélite também são plataformas para demonstrar as habilidades, 
talentos e inovações que juventudes de todos os cantos do mundo estão usando para 
promover e proteger o direito humano à água e saneamento. Desse modo, aumentando a 
visibilidade positiva sobre as juventudes no mundo da água, demonstramos nossas 
capacidades em políticas hídricas, facilitação, empreendedorismo e liderança. 
 
Então: você vai liderar - ou poderia liderar - algum evento, debate, seção, fórum, ou 
outra atividade em grupo com jovens antes de Março de 2018? A agenda pode incluir 
discussões locais ou regionais sobre o tema água? 
 
 

COMO VOCÊ PODE ORGANIZAR UM EVENTO SATÉLITE? 
 

Não há um formato normativo para ser seguido, no entanto, nós sugerimos que você: 
 
> > Programe o Evento Satélite para 
uma duração de 2 a 4 horas, para 
incluir uma introdução, troca de 
perspectivas, atividades interativas e 
o trabalho coletivo para a 
elaboração de um ponto de vista 
unificado das juventudes 
participantes. A duração depende 
das características do grupo 
reunido, a quantidade de jovens e o 
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conhecimento deles sobre gestão das águas. 
 
> > Inclua um momento de conscientização e/ou de contextualização do grupo na 
abertura do seu Evento Satélite, como uma breve fala, painel ou apresentação por um 
palestrante sobre o acesso à água e saneamento na sua região, para certificar de que os 
participantes estão informados sobre o contexto de gestão das águas no âmbito geográfico 
do seu Evento Satélite. Dependendo do público, você pode iniciar com respostas a 
questões como “você faz parte de qual bacia hidrográfica?” ou “quais são as condições da 
água na sua bacia?” e ainda ir mais fundo em discussões políticas e técnicas. Jogos e 
processos gamificados de aprendizagem são super bem vindos nessa parte, para deixar 
esse momento agradável. 
  
> > Convide facilitadores e mentores capacitados como voluntários locais e 
contribuidores para apoiar o processo criativo e prover o conhecimento contextual sobre a 
questão da água. Você pode estimular os participantes a trabalhar em grupos, focando nos 
seis temas que irão moldar as discussões do 8º Fórum Mundial da Água: 
 

 
  
O 8º Fórum Mundial da Água também promove discussões em três temas transversais 
relacionados à água: Compartilhamento, Governança e Desenvolvimento de Capacidades. 
Visite www.worldwaterforum8.org para descrições mais detalhadas e maiores informações 
sobre os temas acima. 
 
> > No caso de você não ter acesso a facilitadores, considere organizar dinâmicas como 
World Café e Market Place para incentivar o trabalho em grupos. Existem várias descrições 
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passo-a-passo no Google ensinando como aplicar essas abordagens e você pode decidir 
qual melhor se encaixa com o seu público jovem. 
 
Segue uma sugestão de programação para um Evento Satélite rolando na parte da tarde: 
 

14:00- Abertura: contextualização inicial e apresentação dos Eventos Satélite, seus 
objetivos e links com o 8º Fórum Mundial da Água 
14:15 -  Momento de Conscientização/Discussão: apresentação e/ou discussão das 
questões hídricas relevantes na sua região e/ou localidade, para certificar-se de que os 
participantes estão no mesmo passo com relação à informações sobre água. 
15:00 - Trabalho em Grupo sobre os temas do 8º Fórum Mundial da Água, buscando a 
definição de prioridades locais e regionais, de acordo com as perspectivas dos jovens 
presentes.  
16:30 - Construção coletiva de uma Carta dos Jovens: os grupos apresentam o que eles 
identificaram como prioridades sobre o tema água na sua localidade e trabalham juntos para 
elaborar um documento textual que reunirá os principais problemas levantados e caminhos 
para solucionar os mesmos (veja os resultados esperados abaixo). 
18:00  - Encerramento 
 

RESULTADOS ESPERADOS  
 
Um Evento Satélite das Juventudes para o 8º Fórum Mundial da Água bem sucedido gera 
como resultados: 
 

● Declaração da Juventude: convide a juventude para rever e indicar as questões 
hídricas prioritárias na sua região, de uma maneira direta e objetiva, formulando um 
documento estruturado que apresenta claramente a posição das juventudes e 
convoque para ações (uma página no máximo!) 

 
● Dados de Impacto e Engajamento: registre (Excel ou Word) informações 

relacionadas à representatividade do seu grupo de jovens: gênero, localidade - 
município, estado, país - e etnia são importantes métricas de impacto. Além disso, 
tem alguém liderando uma iniciativa que aborda os desafios da água, ajudando 
no alcance do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável - ODS 6: Água Potável 
e Saneamento? Pode ser um projeto, empreendimento/startup, pesquisa, etc. 
Registre a iniciativa e compartilhe conosco! Os Dados de Impacto permitirão ao Time 
Editorial determinar o envolvimento jovem no ODS 6 e o empoderamento de grupos 
vulneráveis como mulheres, por exemplo.  
 

● Um vídeo de 3 a 5 minutos combinando depoimentos e o resumo/visão geral do dia 
e dos resultados do seu Evento Satélite. Esse não precisa ser um vídeo profissional. 
Depoimentos registrados com um telefone celular estão ótimos. 

 
Mapear, monitorar e conectar a informação gerada nos Eventos Satélite das Juventudes é 
essencial para permitir a consolidação das redes locais e regionais de jovens 
empreendedores, pesquisadores, profissionais e estudantes das águas. Isso também facilita 

Eventos Satélite das Juventudes para o 8º Fórum Mundial da Água | Guia para a realização  
wwfyouthsatelliteevents@gmail.com  

4 



a identificação de jovens notáveis para participar de agendas além do 8º Fórum Mundial de 
Água. 
 
O número mínimo de participantes que um evento deve ter para ser considerado um 
Evento Satélite das Juventudes para o 8° Fórum Mundial da Água é 15, e a maioria 
(mais que 50%) deve ter entre 12 e 35 anos. 
 
Não há necessidade de estar inserido no mundo das águas para sediar um Evento Satélite 
das Juventudes para o 8° Fórum Mundial da Água. A mistura de contextos experiências é 
encorajada para alcançar a participação daqueles que ainda não estão conectados com a 
agenda de gestão das águas. 
 
 

QUAIS SÃO OS PRAZOS? 
 
> >  Antes de Março de 2018 
 
É hora de estar ativo e assegurar que a sua voz seja representada no 8º Fórum Mundial da 
Água! Organizações e redes de liderança jovem do mundo todo estão convidadas para 
espalhar a palavra sobre os Eventos Satélite das Juventudes e engajar-se em planejar e 
executar um Evento Satélite a nível local e/ou regional.  
 
O Time Editorial irá manter uma base de dados atualizada com os contatos ativos; 
monitorar a entrega dos resultados esperados; consolidar um mapa de impacto global e 
acolher as Declarações da Juventude e o conteúdo audiovisual gerados pelos 
organizadores dos Eventos Satélite.  
 
Enquanto isso, os Youth Delegates também trabalharão para assegurar meios estratégicos 
de expor os resultados dos Eventos Satélite das Juventudes para o 8º Fórum Mundial da 
Água nos múltiplos processos que compõem a agenda do Fórum.  
 
O Time Editorial vai revisar, sistematicamente, todos os resultados, e irá compor uma 
Declaração da Juventude de âmbito global, conectando o conteúdo de todas as 
Declarações locais e regionais submetidas. Todos os resultados serão processados para 
serem apresentados no 8º Fórum Mundial da Água, sempre em alinhamento com as 
juventudes engajadas. 
  
> > Em Março de 2018 
 
Os resultados serão expostos no Fórum, em um stand focado na juventude, e os Youth 
Delegates do Conselho Mundial da Água também estão dando o seu melhor para assegurar 
sessões e atividades ligadas à agenda principal do Fórum, como o processo Regional e 
Cidadão. Os objetivos também incluem a entrega de uma Declaração Global das 
Juventudes - baseada nos resultados de todos os Eventos Satélite realizados, para os 
representantes do poder público envolvidos no processo Político do Fórum.  
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Estratégias online para um engajamento coordenado nas mídias sociais durante o Fórum 
também são bem-vindas. Elas podem ser, por exemplo, na forma de intervenções artísticas 
e debates. Compartilhe suas idéias conosco! :-) 
 
> > Após Março de 2018 e o fim do 8º Fórum Mundial da Água 
 
O Time Editorial trabalhará duro para compilar toda a experiência em uma publicação 
online, que vai destacar as iniciativas lideradas pelas juventudes rumo ao Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS 6: Água Potável e Saneamento. Nós queremos 
mostrar ao mundo nosso papel poderoso na construção de um futuro hídrico melhor para 
todos! 
 
Nós também vamos nos empenhar para apoiar as redes locais e regionais identificadas e 
ativas durante os Eventos Satélite das Juventudes para continuarem engajadas nas 
políticas hídricas. Juntos, nós podemos disseminar o que a juventude pensa sobre a gestão 
das águas, adotar uma abordagem proativa na geração e liderança de soluções aos 
principais desafios identificados, e convocar para a ação outros atores estratégicos. 
 
Os Youth Delegates do Conselho Mundial da Água vão monitorar e manter registros das 
melhores práticas e das lições aprendidas na implementação dos Eventos Satélite das 
Juventudes, buscando melhorar a estratégia para os próximos Fóruns. 
 
 

COMO COMUNICAR E ENGAJAR OUTROS JOVENS NA INICIATIVA? 
 
Enquanto estiver promovendo um evento, inclua no processo de planejamento o tempo 
necessário para engajar nas redes sociais. Designe uma pessoa ou um grupo para coletar e 
compartilhar:  
 

● Vídeo-depoimentos de até 1 min sobre a experiência de organizar e/ou participar 
em um Evento Satélite para o 8º Fórum Mundial da Água. Fale das suas 
perspectivas e divulgue quais ações os jovens da sua região gostariam de ver 
acontecer; 

● 3 a 5 fotos registrando o evento e os participantes engajados nas atividades. Uma 
boa foto final, com todo o grupo, para fechar o evento, é sempre uma boa pedida. 

 
Relate a experiência nas mídias sociais e encoraje os participantes a fazer o mesmo 
usando as seguintes marcações: 
 
#WWF8YouthSatelliteEvents  
#ForumMundialdaAgua #WorldWaterForum8  
#WWC #YouthDelegates 
 
E, é claro, adicione as tags relacionadas à sua própria organização ou rede ;-) 
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ENTREGA DOS RESULTADOS 
 
Uma vez que o Evento Satélite que você liderou chegou ao fim, por favor, envie para 
wwfyouthsatelliteevents@gmail.com os resultados esperados: 
 

● A Declaração da Juventude elaborada; 
● Os Dados de Impacto e Engajamento. Pode ser na forma de documentos do Excel 

ou Word, mas sinta-se livre para apresentar a informação de modo alternativos, se 
assim desejar; 

● Um Vídeo de 3 a 5 minutos reunindo depoimentos e o resumo/percepção final dos 
participantes sobre o Eventos Satélite e os resultados gerados. 

 
Além disso, nós gentilmente pedimos que você também envie: 
 

● Até 3 fotos que registrem a experiência; 
● Até 3 links para vídeos de até 1 minuto com depoimentos registrados durante o 

evento e divulgados nas redes sociais. 
 
Ajude-nos a processar as informações escrevendo no campo de Assunto do email: 
 
Eventos Satélite das Juventudes | Sua Localidade/Região 
 
Por favor inclua seus dados de contato: nome completo, email, número de celular, mini 
biografia e link para redes sociais. 
 
Nós vamos confirmar o recebimento e manteremos contato com você enquanto estivermos 
elaborando os posicionamentos regionais das juventudes para as águas. 
 
  

É IMPORTANTE COMPREENDER QUE... 
 

> >  Os Eventos Satélite das Juventudes são uma iniciativa liderada pelos Youth Delegates 
do Conselho Mundial da Água, em parceria com organizações e redes de liderança jovem, 
para encorajar o engajamento ativo da juventude nas questões da água. Infelizmente, não 
temos condições de apoiar financeiramente os Eventos Satélite que ocorrerão no mundo 
todo. E nós encorajamos aqueles interessados em ir ao #FórumMundialdaÁgua a encontrar 
meios de assegurar a sua própria participação - e avise-nos se você estará por lá! 
 
As organizações e redes signatárias compartilham oportunidades relacionadas ao Fórum 
Mundial da Água e diversos outros eventos e atividades relacionadas à água com 
frequência, em suas mídias sociais e listas de contatos. Siga-os e mantenha-se atualizado 
sobre o que está acontecendo no mundo da água! 
 
> > A beleza e importância da água é que ela conecta múltiplas áreas de conhecimento e 
atores estratégicos. Seja inclusivo e vá fora da caixa dos mesmos atores engajados no 
mundo das águas, quando estiver organizando um Evento Satélite das Juventudes: 
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encoraje e facilite o envolvimento de grupos de jovens vulneráveis. Minorias, pessoas de 
baixa renda e indígenas são alguns grupos de pessoas com baixa representação nas 
tomadas de decisão sobre água e saneamento, juntamente com as mulheres. 
 
> > O Time Editorial vai reportar regularmente sobre o progresso da iniciativa dos Eventos 
Satélite das Juventudes nas mídias sociais das redes e organizações envolvidas, 
oferecendo dicas, artigos, sessões de treinamentos online e outros conteúdos relevantes 
que podem ajudá-lo a organizar um evento bem sucedido e gerar os resultados esperados 
da experiência. O que isso significa? Que este guia não é o único recurso com o qual você 
poderá contar para engajar na iniciativa ;-) 
 
 

ALGUNS LINKS ÚTEIS 
 

Conheça melhor sobre o #FórumMundialdaÁgua e conecte com as atividades em curso, 
consultas públicas e chamadas para propostas: www.worldwaterforum8.org  
 
Para maiores informações sobre o Conselho Mundial da Água e o programa de Youth 
Delegates, por favor visite: www.worldwatercouncil.org 
 
Descubra quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e mantenha-se ligado no 
seu progresso neste link: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parceiros Globais 
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Parceiros das Américas 
 

 

 
 

Parceiros Brasileiros 
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