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Esta apresentação...

• Relatório de Atividades de 2015
– Programa de Aperfeiçoamento Institucional do Estado
– Programa de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
– Programa Gestão, Manutenção e Serviços de Estado
– Perspectivas para 2016

• 8º Fórum Mundial da Água
– Conceito e evolução histórica
– Organização e governança
– Propostas de atividades
– Participação de Brasília no Fórum 



Missão e Competências 

• Missão:
– garantir a sustentabilidade por meio de uma gestão 

moderna e responsável na utilização dos recursos 
hídricos de Brasília

• Competências: regular e fiscalizar 
– o abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário; 

– a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos; 

– a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas; e 

– o gás canalizado.



Programas de Governo nos quais a  
Adasa está inserida

• Programa de Aperfeiçoamento Institucional do Estado

– Estudos e análises que resultam em reajustes tarifários nos 
serviços de abastecimento e esgotamento sanitário

– Fiscalização das áreas econômica, financeira, contábil e de 
gestão da CAESB

– Validação do laudo da Base de Ativos Regulatória (BAR)
– Manual de indicadores de desempenho para avaliação da 

Concessionaria de Abastecimento Púbico , a CAESB
– Pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário  



Programas de Governo...

• Programa de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

– Outorgas para a regularização de captação de água 
subterrânea e superficial

– Monitoramento das águas (quantidade e qualidade)

– Ações de fiscalização

– Edição e revisão de atos normativos

– Educação ambiental e para a sustentabilidade



Programas de Governo...

• Programa Gestão, Manutenção e Serviços de 
Estado

– Bolsa Estágio curricular
– Gestão de Pessoas
– Programa Reintegra Cidadão com a FUNAP
– Eventos comemorativos (Dia Mundial da Água, Lago 

Limpo)
– Qualificação , treinamento e aperfeiçoamento de 

servidores e envolvimento da sociedade (Fórum 
Mundial da Água)



Programa de Aperfeiçoamento 
Institucional do Estado

• 2.1.1 Abastecimento de água e Esgoto sanitário

• 2.1.2 Limpeza pública e Manejo de Resíduos Sólidos

• 2.1.3 Drenagem urbana, gás e energia

• 2.1.4 Estudos econômicos e fiscalização financeira

• 2.1.5 Ouvidoria e atendimento ao público



Abastecimento de água 
e esgotamento sanitário

• Foi elaborado o Manual com Indicadores de Desempenho para 
avaliação da Concessionária de Abastecimento Público – CAESB;

• Desenvolvido o Sistema de Avaliação de Desempenho sob 
orientações da Lei n. 11.445/07, foi estruturado para 
individualização do cálculo por região administrativa - agregação 
territorial de RA (15 indicadores). Os indicadores foram 
concluídos em 2015.

• Realizada pesquisa de satisfação dos consumidores dos serviços 
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário

• Elaboradas diretrizes para na criação do Conselho de 
Consumidores

• Feita a validação da Base de Ativos Regulatórios (BAR)
• Fiscalização e monitoramento da Qualidade da Água Produzida e 

Distribuída e das Estações de Tratamento de Esgotos – ETE’s



Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

• Em 2015, a ADASA...
– Planejou e licitou consultoria para elaborar o Plano Distrital de 

Saneamento Básico (Plansab) e Plano Distrital de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (PDGIRS);

– Finalizou as tratativas para celebrar, com o Serviço de Limpeza Urbana 
– SLU, o Contrato de Gestão e Desempenho responsável pela gestão e 
operação da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos;

– Elaborou documento preliminar para a Resolução que dispõe sobre os 
procedimentos para instalação, operação e manutenção de estações 
de transbordo de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal;

– Preparou proposta de Resolução com as Condições Gerais de 
Prestação e Utilização dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos, envolvendo todas as etapas do processo;

– Iniciou a licitação para elaborar as Diretrizes para Prestação dos 
Serviços de Disposição Final de Rejeitos em Aterros Sanitários no DF

– Ofereceu apoio técnico para o SLU



Aterro do Jóquei (Lixão da Estrutural)



Drenagem urbana

• Durante o ano de 2015, foram realizadas 60 
(sessenta) ações de fiscalização a conjuntos de 
detenção de águas pluviais da NOVACAP;

• Realizadas 36 (trinta e seis) vistorias em campo a 
lançamentos de águas pluviais no Lago Paranoá e 
a realização de 18 (dezoito) análises laboratoriais 
de amostras de água destes mesmos 
lançamentos. 

• Realizadas também 26 (vinte e seis) vistorias a 
pontos de lançamento de águas pluviais que 
receberam Outorga Prévia ou Outorga de Direito 
de Uso da ADASA.



Lançamento de águas pluviais 
nos corpos hídricos

• A Resolução n° 9/2011 estabelece procedimentos 
gerais para outorga de lançamento de águas 
pluviais em corpos hídricos
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Estudos e análises para subsidiar reajustes 
tarifários dos serviços de AA e ES

• Reajuste Tarifário Anual dos serviços de AA e ES 
pela CAESB 
– (manutenção do valor real da tarifa)

– Vigência: 1º de março de 2015 (16,20%)

• 1ª Revisão Tarifária Extraordinária 
– (recuperar o equilíbrio econômico-financeiro perdida 

devido a aumento de custos da energia)

– Vigência: 1º de janeiro de 2016 (2,67%)

• 2ª Revisão Tarifária Periódica 
– (revisão com base nos ativos regulatórios (BAR) e no 

desempenho da empresa)

– Vigência: 1º de junho de 2016 (7,98%)



Percentuais de reajustes das tarifas de 
água e esgoto/ano – 2001/2015 
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Participação social nas decisões da Agência 

• Ouvidoria e Atendimento ao Público
– 288 manifestações em 2015 (71% denúncias);
– 1.701 atendimentos, entre presencial e por telefone 

(adesivar caminhão pipa, receber e entregar outorgas, etc);
– 3.057 ligações telefônicas para fornecer infor mações sobre as 

prestadoras de serviço;

• Audiências Públicas
– Contribuições para reajuste anual (2015) de tarifas de serviços 

públicos de AA e ES
– Contribuições para avaliar a solicitação de Revisão Extraordinária das 

tarifas de serviços públicos de AA e ES, solicitadas pela CAESB 
– Contribuições para aprimorar a metodologia para a 2ª Revisão 

Tarifária Periódica das tarifas de serviços públicos de AA e ES, 
prestados pela CAESB

• Mediação
– Conflitos entre usuários de recursos hídricos (compartilhar água)
– Construção de indicadores para avaliação dos serviços da CAESB
– Projeto  ConversAções (treinamento)



Programa Meio Ambiente e Recursos Hídricos

• 2.2.1 Regulação

• 2.2.2 Outorga

• 2.2.3 Monitoramento hidrológico

• 2.2.4 Fiscalização

• 2.2.5 Gestão do Projeto de Conservação Ambiental

• 2.2.6  Implantação das Agendas Ambientais

• 2.2.7 Educação Ambiental   



REGULAÇÃO: propostas de Resoluções

• Resolução sobre Recarga de Aquífero;
• Resolução para Instituição Agenda Regulatória da ADASA;
• Resolução para Captação no Lago Paranoá;
• Resolução Conjunta ADASA – IBRAM para harmonização dos papéis e 

funções institucionais do IBRAM e da ADASA dentro do Sistema de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito Federal;

• Revisão da Resolução nº 350/2006, que estabelece os procedimentos 
gerais para obtenção de outorga de recursos hídricos no DF;

• Revisão da Instrução Normativa 002/2006, que estabelece valores de 
referência para outorga de uso de recursos hídricos em corpos de água no 
DF;

• Revisão da Resolução n° 9/2011, que estabelece os procedimentos gerais 
para requerimento e obtenção de outorga de lançamento de águas 
pluviais em corpos hídricos no DF;

• Revisão do Termo de Referência para elaboração do Plano de Bacia do rio 
Paranoá e do Diagnóstico Socioambiental da Bacia do rio Paranoá.



Outorgas do direito de uso 
de recursos hídricos

• Desde maio de 2005, a ADASA já emitiu 24.199 outorgas do 
direito de uso da água 

• Iniciou-se também o marco regulatório com a edição das 
Resoluções nº 350/2006 (outorga), nº 163 (fiscalização), e da IN 
02/2006 (referência do uso) 

• A partir de 2014, a ADASA eliminou um passivo de 4.500 
pedidos  de outorga, chegando a uma redução de 93,12% no 
final de 2015 

• Desde 2014, implementou o acompanhamento mensal das 
outorgas emitidas por tipo de uso



Outorgas superficiais e subterrâneas (2005-2015)



Outorgas emitidas em 2015

Tipo de Outorga Total

Subterrânea 1017

Superficial 526

Caminhão pipa 3317

Barragem 0

Lançamento de Águas 

Pluviais 151

Lançamento de Efluentes 11

TOTAL 5022



Monitoramento 

• Monitoramento das águas superficiais por meio 
de 165 estações, das quais 11 são estações 
telemetrizadas; 

• Monitoramento subterrâneo por meio da rede 
que possui 84 poços (rasos e profundos);

• São analisados 19 (dezenove) parâmetros 
qualitativos incluindo coliformes, fósforo, 
nitrogênio, DBO, entre outros;

• 9 desses parâmetros são usados para calcular o 
Indice de Qualidade da Água (IQA)  





IQA do Distrito Federal 
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Regularização de Recursos Hídricos

• Campanhas de regularização
– Sensibilizar usuários para solicitar outorga e melhorar a 

divisão da água
– Em parceria com a EMATER, 10 campanhas realizadas em 

2015, 680 novos cadastros

• Regularização de Canais
– Autorizar construções de canais de uso coletivo, apenas 

para associações
– Dificuldades – construir  consenso entre usuários
– Em 2015, atuação em 10 canais  (7 finalizados + 3 em 

andamento)



Aperfeiçoamentos em Resíduos Sólidos

• Contratação de consultoria para apoiar tecnicamente  a ADASA na 
elaboração de estudos e instrumentos técnicos para subsidiar as ações 
fiscalizatórias dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos.

• Desenvolvimento de estudos e proposição de logística e alternativas 
tecnológicas e institucionais para os serviços de coleta seletiva.  

• Levantamento sobre a qualidade desses serviços e propor logística e 
alternativas tecnológicas e institucionais para o aumento da eficiência 
com o objetivo de avaliar os serviços de coleta seletiva no Distrito 
Federal.

• Desenvolvimento de estudos de Sustentabilidade Econômica da 
Prestação dos Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos 
Sólidos.

• Elaboração de Resolução sobre as Condições Gerais dos Serviços de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.



Programas Especiais
• Programa Produtor de Água da conservação e preservação de 

mananciais de água, com vistas à manutenção da qualidade do solo e 
da água na região da Bacia do Pipiripau. Em 2015 já assinou 76 
contratos com produtores, a partir dos quais já é possível realizar 44 
pagamentos pelos serviços prestados.

• Programa Descoberto Coberto visa garantir a continuidade e 
qualidade do abastecimento de água na região a Agência realizou o 
plantio de 200 mil mudas de árvores nativas nas margens do Lago 
Descoberto.

• Projeto Educativo “Adasa na Escola”, direcionado a alunos do nível 
fundamental da rede pública e particular de ensino. Em 2015 atuou 
em 92 escolas, e registrou a participação de 38.892 alunos e 1.976 
professores. 

• Projeto semana do “Lago Limpo” com a participação de outros órgãos 
governamentais, promovem a limpeza do Lago Paranoá mediante a 
ajuda de presidiários da FUNAP.

• Comemoração do Dia Mundial da Água”, que ocorre anualmente em 
22 de março.

• 8º Fórum Mundial das Águas desenvolvendo ações de preparação do 
maior evento mundial da água a realizar-se em 2018. 



Programa Gestão, Manutenção e 
Serviços de Estado

• 2.3.1  Bolsa Estágio

• 2.3.2  Gestão de Pessoas

• 2.3.3  Administração de Pessoal 

• 2.3.4  Manutenção de Serviços

• 2.3.5  Publicidade

• 2.3.6  Sistema e Gestão da Informação 



Força de trabalho em 2015 

Força de Trabalho
Com cargo 

comissionado

Sem cargo 

comissionado
Total

Efetivos 30 50 80

Comissionados 

(Sem vínculo 

efetivo)

38 38

Estagiários 26 26

Terceirizados 

(FUNAP)
4 4

Cedidos 1 1

Total 68 81 147



Execução orçamentária e financeira 2004 a 2015

DESPESA 

AUTORIZADA

(LEI +/- 

CRÉDITOS)

A B C D=(C/A)100 E=(C/B)100

2004 1.280.000 1.280.000 175.777 13,73 13,73

2005 4.114.200 6.579.717 3.685.284 89,57 56,01

2006 55.814.730 64.298.985 7.229.951 12,95 11,24

2007 38.567.692 26.165.555 8.990.824 23,31 34,36

2008 26.315.214 24.635.018 9.672.367 36,76 39,26

2009 22.676.718 46.719.716 24.145.241 106,48 51,68

2010 33.979.332 40.649.332 19.431.178 57,19 47,8

2.011 60.071.647 88.448.941 38.283.599 63,73 43,28

2012 41.593.251 46.288.281 16.447.762 39,54 35,53

2013 76.723.246 69.211.219 27.548.966 35,91 39,80

2014 114.593.977 53.197.077 32.467.574 28,33 61,03

2015 59.717.752 45.560.578 39.089.774 65,46 85,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANO

DOTAÇÃO 

INICIAL (LEI)

DESPESA 

EMPENHADA
%



Execução orçamentária por exercício (%)
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Execução orçamentária por Programa 

DESPESA 

AUTORIZADA

(LEI +/- CRÉDITOS)

A B C D=(C/A)100 E=(C/B)100

6203 8.744.682 1.031.077 1.030.650 11,79 99,96

6210 4.507.270 5.460.520 3.803.901 84,39 69,66

6006
44.815.800 37.343.509 32.725.042 73,02 87,63

6222 100.000 63.501 63.501 63,50 100,00

0001 1.550.000 1.661.971 1.466.680 94,62 88,25

total 59.717.752 45.560.578 39.089.774 65,46 85,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

programa

DOTAÇÃO INICIAL 

(LEI)

DESPESA 

EMPENHADA
%

6203– Aperfeiçoamento Institucional Estado

6210 – Meio Ambiente e Recursos Hídricos

6006 – Gestão, Man e Serv Estado-Meio Amb

6222 – Promoção dos Dir Hum. e Cidad

0001–Programa para Operações Especiais



Execução por segmento de gasto 

DESPESA 

AUTORIZADA

(LEI +/- 

CRÉDITOS)

A B C D=(C/A)100 E=(C/B)100

Pessoal e Benefícios 25.758.000 25.719.971 21.625.947 83,96 84,08

Manutenção 12.607.800 9.147.054 8.451.163 67,03 92,39

Regulação e Fiscalização 21.351.952 10.693.553 9.012.664 42,21 84,28

total 59.717.752 45.560.578 39.089.774 65,46 85,80

DOTAÇÃO 

INICIAL (LEI)

DESPESA 

EMPENHADA
%

ESPECIFICAÇÃO DO GASTO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Perspectivas para 2016

• Plano de Saneamento Básico do DF, entrega do produto até o 
final do ano;

• Contrato de Gestão e Desempenho com o Serviço de Limpeza 
Urbana, assinado entre ADASA e SLU;

• Implantação do Programa Pró-gestão, para aperfeiçoamento do 
Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos;

• Revisão de Resoluções e novas resoluções em todas as áreas de 
atuação da ADASA 

• Ampliação dos Programas de Pagamento por Serviços 
Ambientais (Bacia do Rio Descoberto)

• Participação da ADASA no 8º Fórum Mundial da Água:
– Capacitação e discussões temáticas com autoridades internacionais
– Programa de Educação Científica e Ambiental para a Água em 

escolas, órgãos públicos, empresas, áreas rurais
– Aproximação com comunidade de reguladores latino-americanos

• ETC..



8º Fórum Mundial da Água

Compartilhando Água

Brasília, 18-23 de Março de 2018



O Conselho Mundial da Água

• Criado em 1996, congrega cerca de 350 
membros representando 60 países; 

• Dirigido por um grupo de 35 “governadores”, 4 
dos quais são brasileiros (incluído o 
Presidente, Benedito Braga); 

• Missão: 
– promover a consciência sobre água, criar compromisso político e 

incentivar ações em todos os níveis da sociedade, incluindo 
tomadores de decisão, para facilitar a conservação, o 
desenvolvimento, o planejamento, o gerenciamento e o uso de 
água de maneira sustentável para o benefício de todos. 

• Cria um ambiente para facilitar debates e 
intercâmbios de experiências, procura definir 
uma visão estratégica comum sobre recursos 
hídricos e gerenciamento de recursos hídricos.



O Fórum Mundial da Água

2nd World Water Forum
The Hague 2000

1st World Water Forum
Marrakesh 1997

Daegu & Gyeongju
Coréia do Sul 2015

3rd World Water Forum
Kyoto 2003

• O objetivo do Fórum é promover o diálogo para 
influenciar o processo decisório sobre água no 
nível global, visando o aproveitamento racional e 
sustentável desse recurso. 

• Por sua abrangência política, técnica e 
institucional, o Fórum caracteriza-se pela 
participação aberta e democrática, que o torna 
um evento de grande relevância na agenda 
internacional. 

• O Fórum Mundial da Água é o mais importante 
evento do setor água. A cada três anos, um país 
e uma cidade são anfitriões dessa iniciativa.



7º Fórum: um grande evento...

• >40.000 visitantes, de 168 países

• 10 Chefes de Estado

• 80 autoridades do nível de ministros de Estado

• 71 parlamentares

• 95 autoridades regionais e locais

• 121 países representados por delegações oficiais

• 18 acordos internacionais assinados

• > 400 sessões durante os 5 dias

A água deve estar no topo da agenda 
política da próxima década...



Algumas outras atividades
Fórum Virtual Fórum temático mantido ao longo dos três anos, na fase 

preparatória, com disponibilização de documentos para discussão

Eventos laterais Eventos para eventos complementares de instituições 
internacionais, ONGs, Universidades, Empreendimentos

3º Parlamento Jovem 
Mundial para a Água

Grupo de cerca de 75 jovens de 55 países, que atuam em vários 
níveis, desde comunidades locais, onde eles implementam ações 
concretas, até a Assembléia Geral das Nações Unidas

4º Parlamento Jovem 
Ásia/Pacífico para a 
Água

Programa educacional para a água, reunirá cerca de 100 jovens 
universitários (graduação e pós-graduação) da região Ásia / 
Pacífico para ações preparatórias anteriores ao Fórum, em 
sessões oficiais durante o Fórum, e em ações de implementação 
posteriores ao Fórum

Programas para 
crianças

Programas envolvendo atividades culturais, educacionais,
artísticas, de lazer

Programas de boas 
práticas

Apresentações de boas práticas adotadas em cidades africanas

Premiações Prêmios oferecidos pelo 7º. Fórum e por outros países (China, 
México, Japão)



Eventos 
Preparatórios

2016-2017

Preparação 
da

Candidatura

2011

Envolvimento
Institucional

2012

Candidatura

2013

Escolha da 
Sede do 
8º Fórum

2014

Anúncio Oficial 
e Negociação

2015

O Caminho para o 

8º Fórum Mundial da Água



Pro

Brasília como cidade sede

• Capital do Brasil, sede do governo do Federal e centro político do
país.

• Nascentes de importantes bacias hidrográficas do país.

• Centro diplomático do país, congrega mais de uma centena de
embaixadas e sedia representações de organismos internacionais.

• Cidade moderna e singular, reconhecida pela UNESCO como
Patrimônio Cultural da Humanidade

• Condições logísticas, hotelaria, acessibilidade e infraestrutura de
eventos



A Proposta Brasileira

Compartilhar benefícios para água, induzindo o
intercâmbio de soluções e boas práticas, e, num
horizonte mais amplo, a cooperação entre países e
instituições, é o principal desafio proposto para o 8º
Fórum.

O intercâmbio de experiências e o fortalecimento dos
laços de cooperação entre as nações no tema da água
serviu de inspiração para a proposta do tema central
“Compartilhando Água”.

Pro

O detalhamento da programação temática deverá
refletir as demandas e os interesses dos países e das
regiões continentais referentes à gestão dos recursos
hídricos incorporando, ainda, as atualizações advindas
do 7º Fórum e as aquelas decorrentes das políticas e
ações a serem postas em prática nos próximos anos.





O Envolvimento Institucional

44



O Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
com uma área construída de 54.000 m², 
abriga cinco auditórios e 13 salas de reuniões 
moduláveis. Possui, ainda, um pavilhão de 
exposições com 11.900 m².

Estádio Nacional de 
Brasília, concebido no 

conceito de arena 
multiuso, será o palco da 

Feira e da Exposição

Locais do evento



Pro

Agosto de 2013
Visitas técnicas as cidades e avaliação da proposta



Março de 2014
Anúncio Oficial da Escolha

Pro



Pro

• Estabelece os princípios e objetivos 
necessários para a preparação, 
execução e acompanhamento do 8º 
Fórum Mundial da Água.

• Define as principais obrigações 
para as partes e as diretrizes para a 
organização institucional, 
administrativa e financeira.

• Descreve as estruturas operacionais 
existentes e futuras, responsável pela 
implementação, acompanhamento e 
monitoramento de preparação, execução 
e acompanhamento do Fórum.

7 de Abril de 2015
Assinatura do Memorando de Entendimento



Abril de 2015
Passagem do Fórum ao Brasil



Conselho 
Mundial 
da Água 
(CMA)

Comitê 
Organizador 

Nacional 
(CON)

Comitê Diretivo 
Internacional (CDI)

Bureau do CDI

Secretaria 
Executiva

Processo 
Temático

Processo 
Político

Processo 
Regional

Feira e 
Exposição

Fórum 
Cidadão

Grupo Focal em Sustentabilidade

indica 12 pessoas

24 pessoas 

6 pessoas do CDI

Cada Comissão é formada por 8 pessoas

indica 12 pessoas



Temas... alinhados com os ODS

• o ciclo da água 

• os múltiplos usos da água 

• saneamento básico 

(abastecimento, esgotos, 

drenagem e resíduos sólidos)

• aspectos relacionados à 

saúde

• impactos decorrentes da 

ocupação do território

• desafios da urbanização e da 

construção de habitações

• aspectos econômicos e 

geração de empregos

• nexos entre água, 

alimentos, energia e 

ecossistema

• gerenciamento integrado de 

recursos hídricos

• eventos críticos (secas e 

inundações) e os 

• efeitos (positivos e 

negativos) das ações 

humanas sobre a água



A participação do GDF

• GDF assume a responsabilidade de realizar o 
Fórum em Brasília, com o apoio do Governo 
Federal

• Acordo de cooperação entre o GDF e a ADASA 
atribui à ADASA a condução do processo de 
realização do Fórum

• Acordo de cooperação entre a ADASA e a ABDIB 
cria a estrutura para implantar a Secretaria 
Executiva do Fórum



Participação do GDF
G

D
F 

+ 
A

D
A

SA PROJETOS, 
PROGRAMAS 
E POLITICAS

ORGANIZAÇÃO

8º 
FÓRUM 

MUNDIAL 
DA ÁGUA

LEGADO



Participação do GDF
PROJETOS, 

PROGRAMAS E 
POLITICAS

INTERNO - GDFEXTERNO -
SOCIEDADE

• Diagnóstico hídrico dos órgãos do GDF

• Elaboração e implementação de programas 
e projetos que tornem os órgãos do GDF 
“amigos da água”

• Programas de eficiência 4 R’s
(renúncia, redução, reuso, reciclagem)

• Mobilização da sociedade e de 
stakeholders de segmentos 
diversos para a implementação 
de programas e projetos de uso 
sustentável da água

LEGAD
O



Educação Científica e Ambiental para as águas

• Será o eixo central da mobilização e preparação de 

Brasília para o 8º Fórum

• O fundamento para a abordagem de Educação C&A: 
“compreender para mudar de atitude e 
comportamento” 

em direção a uma cultura de sustentabilidade 
hídrica



Público-alvo para a C&A:

Mais frequentemente, 

• professores, profissionais de educação e 
estudantes, no contexto escolar

• e servidores públicos, empresários, 
trabalhadores e o público em geral, em 
ambientes diversos



Mecanismos de apoio à mobilização

• Educação científica e ambiental

• Cursos de capacitação

• Contratação de consultorias

• Realização de encontros, workshops, exposições

• Elaboração de materiais de divulgação e esclarecimento

• Campanhas de mobilização e conscientização

• Estudos da CODEPLAN

• Atividades das Secretarias e demais órgãos do GDF 

• Participação da Câmara Legislativa do DF



Rumo a Brasília

2018



Tabela 1 – Receitas (€ mil)

Fonte de Receita MoU Revisado

Governo do Distrito Federal 12.750 8.622

Parceiros Privados 12.750 8.622

Taxa de Participação 3.600 2.434

Feira e Exposição 2.400 1.622

Total Geral 31.500 21.300

Previsão de receitas para o 8º FMA



Previsão de despesas para o 8º FMA
Tabela 2 – Despesas (€ mil)

Atividade MoU Revisado

Programa Temático 1.200 690

Programa Politico 1.500 685

Programa Regional 1.500 1.120

Fórum Cidadão 2.000 606

Fórum Sustentabilidade 1.500 506

Comunicação e Marketing 4.000 2.853

Programação geral e programas específicos 

(Kick off, Jovens etc.)
7.400 3.801

Governança 1.525 1.494

Administração e Tecnologia 1.200 680

Feira e Exposição 1.600 1.300

Contribuição WWC 5.500 5.500

Auxilio a participantes 1.000 1.000

Contingências (5%) 1.575 1.065

Total Geral 31.500 21.300



Linha do tempo
• Fevereiro/2016: Secretaria Executiva em operação

• Abril/ 2016: Comitê Nacional
Comitê Diretivo Internacional 

• Março/ 2016:  Website do 8FMA

• Maio/ 2016: 1ª reunião do Comitê Diretivo Internacional 

• Junho/ 2016:   1ª Consulta aos interessados (Kick-off meeting)

Equipe da Secretaria Executiva

Primeiro anúncio do FMA

• Outubro/ 2016: Pré-programa

• Março/ 2017: Segundo Anúncio do 8FMA
2ª Consulta aos interessados

• Janeiro/ 2018: Programa preliminar do 8FMA

• 18-23 Março/ 2018: 8FMA



Pro

CALENDÁRIO OFICIAL

M M J SJ NF A J A O D

2015 2016 2017 2018

M M J S NJ F A J A O D M M J S NJ F A J A O D M M J S NJ F A J A O D

Assinatura do 
MoU

1º Anúncio

Documento
Website

Kick-off 
Meeting

Pré-
Programa

3º Anúncio2º Anúncio

2º Consulta aos 
Interessados

Programa 
Preliminar

18 a 23 de Março de 
2018

Relatório Final



Obrigado!  



www.worldwaterforum8.org


