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FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA

O Fórum Mundial da Água é o maior evento sobre 
Água no Mundo, organizado pelo World Water 

Council.

A sua abrangência política, técnica e institucional 
marca a agenda internacional do setor.

Plataforma global com cerca de 
300 membros institucionais de 
mais de 50 países.



FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA

Sete edições do Fórum Mundial da Água…

Em 2015:

+ 40.000 participantes 

80 Ministros, 

Vice-Ministros e 
Secretários de 
Estado

9 Chefes de Estado

168 países 



8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA

Em 2018, o Brasil acolherá a 8ª edição do 
Fórum, sendo a primeira vez que o evento é 

realizado no Hemisfério Sul e num país de 
língua portuguesa.

A cidade de Brasília receberá o 8º Fórum 
Mundial da Água no período

de 18 a 23 de março de 2018. 



8º FMA – PÚBLICO-ALVO

Em 2018, no Brasil, em face do crescente interesse no tema água, estima-se uma 
participação de aproximadamente 25.000 pessoas, das seguintes representações: 

• Profissionais (engenheiros, cientistas, pesquisadores) da área de recursos 
hídricos; 

• Representantes da sociedade civil (utilizadores, associações profissionais, jovens, 
etc.); 

• Líderes empresariais; 

• Legisladores e tomadores de decisão (políticos, parlamentares, chefes de 
governo e de estado); 

• Jornalistas e comunicadores;

• Representantes de outros setores que têm na água a sua principal matéria-
prima; 

• Cidadãos.



PORTUGAL NO 8º FMA  

Portugal estará presente 
em Brasília 

com a mais forte 
participação de sempre, 
envolvendo todo o setor 

português da água.



PAVILHÃO DE PORTUGAL

Este Fórum é uma excelente 

oportunidade para Portugal se 
apresentar ao Mundo como um 

caso de sucesso no domínio da água e 
com impacto significativo no 

desenvolvimento económico e proteção 
ambiental.



PAVILHÃO DE PORTUGAL

O Pavilhão de Portugal na 
zona de exposição pretende 

ser uma montra das 
competências nacionais no 

setor da água.



PAVILHÃO DE PORTUGAL NO 8º FMA

LOCALIZAÇÃO PAVILHÃO DE PORTUGAL

Ocupando uma área de 216m2

na zona nobre da exposição, o
Pavilhão de Portugal

será também ponto de 
encontro dos países 
lusófonos no 8ºFMA.



Plataforma 
multimédia 

Divulgação e partilha da 
experiência intercontinental 
consolidada de Liderança de 

Portugal no setor da água

PAVILHÃO DE PORTUGAL

Projetar 

a imagem de Portugal 

e das suas empresas, 

aumentando a notoriedade

nos mercados internacionais.

Agenda de 
eventos  

“1 dia, 1 tema” 
Atrairá os 

profissionais do 
setor 

Espaço de 
encontro

Convívio e 
mostra 

portuguesa 

Espaço Lusofonia

Espaço e 
plataforma anfitriã 
dos visitantes de 

língua portuguesa



PORTUGAL NO 8º FMA  

Garanta uma presença forte e diferenciadora da 
sua empresa no principal Fórum Mundial do 
setor, dando visibilidade aos seus projetos e 
potenciando oportunidade de networking 
internacional com os principais decisores.

Faça parte da PRESENÇA portuguesa, 
em Brasília!



Proposta para 
Entidades Apoiantes

Portugal no 8ºFórum Mundial da Água
18 a 23 Março | Brasília

Investimento: 1.000€



ENTIDADES APOIANTES 
Benefícios Descrição

• Duas Entradas para a Exposição • Duas Entradas para os 5 dias da Exposição do Fórum Mundial da Água 2018.

• Presença qualificada no PortugueseWater Hub

• Divulgação dos projetos a nível internacional e 

apoio direto nos pedidos de networking

recebido através da aplicação 

PortugueseWater Hub

• Disponibilização de funcionalidade de networking no PortugueseWater Hub (PWH), aplicação de 

promoção de projetos portugueses, que estará disponível online antes do evento e como aplicação 

interativa em muppies no Pavilhão de Portugal, durante o evento.

• Apoio no agendamento de reuniões entre as Empresas Apoiantes e os contactos recebidos via o 

PortugueseWater Hub .

• Possibilidade de agendar reuniões no Pavilhão 

de Portugal
• Disponibilização da sala de reuniões do Pavilhão de Portugal para a realização de reuniões.

• Possibilidade de promover uma sessão ou 

evento no auditório do Pavilhão de Portugal
• Disponibilidade do auditório do Pavilhão de Portugal para organização de uma sessão ou evento 

durante o Fórum Mundial da Água.

• Distribuição de brochuras  aos visitantes do 

Pavilhão de Portugal
• Colocação de suportes impressos num dos balções do Pavilhão de Portugal.

• Inclusão de logótipo nos principais suportes de 

comunicação de Portugal no 8º Fórum Mundial 

da Água

Nomeadamente:

• No site oficial do Projeto Portugal Rumo a Brasília 2018, alojado no site do Ministério Ambiente. 

• No interface do PortugueseWater HUB, aplicação que estará disponível não só online como de  

forma interativa no pavilhão de Portugal.

• Na comunicação com a Mailing list internacional do projeto “Portugal Rumo a Brasília”, composta

por 1.600 entidades internacionais.

• Inscrição do nome da empresa na parede do Pavilhão de Portugal “empresa parceira”.



Benefícios Notas

• Duas Entradas para a Exposição • A entrada nas sessões do Fórum Mundial da Água não está incluída.

• Presença qualificada no 

PortugueseWater Hub

• Divulgação dos projetos  a nível 

internacional e apoio direto nos pedidos 

de networking recebido através da 

aplicação PortugueseWater Hub

• Para as Empresas Apoiantes será ativada uma funcionalidade adicional que permite ao visitante da 

aplicação aceder a uma ficha da Empresa com os seus contactos, solicitar o contacto por parte da 

Empresa ou até mesmo solicitar o agendamento de uma reunião durante o evento.

• Esta funcionalidade permite, iniciar o processo de agendamento de reuniões previamente ao Fórum, 

preparando de forma mais efetiva a presença da empresa em Brasília.

• Possibilidade de agendar reuniões no 

Pavilhão de Portugal

• Slots de 30 minutos, sujeito à disponibilidade existente.
• Sala de reuniões reservada, com capacidade para 6 a 8 pessoas.
• Possui monitor e PC para apoio a apresentações.

• Possibilidade de promover uma sessão 

ou evento no auditório do Pavilhão de 

Portugal

• Slot de 45 minutos.
• Sujeito à disponibilidade existente.
• Capacidade máxima de 50 pessoas sentadas.

• Distribuição de brochuras  aos visitantes 

do Pavilhão de Portugal
• Os suportes impressos deverão ser entregues pela Empresa Apoiante no local da exposição.

ENTIDADES APOIANTES - NOTAS  


