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DECL AR AÇÃO SOBR E ÁGUA
E GOVER NO ABERTO
A água limpa é um direito humano fundamental, essencial
para a saúde, educação e bem estar econômico das
pessoas. No mundo, milhões de pessoas carecem de água
suficiente, segura e acessível. Algumas só têm acesso à
água contaminada ou necessitam andar longos percursos
para obter água potável, enquanto outras têm acesso à água
potável durante poucas horas ao dia ou necessitam pagar
uma quantia considerável dos seus recursos mensais para
terem fornecimento privado de água.
A Comunidade de Prática de Água e Governo Aberto (CoP)
- apoiada pela Fundação Avina, pelo Instituto Internacional
de Água de Estocolmo, pela Rede de Integridade de Água
e pelo Instituto de Recursos Mundiais (WRI) - tem como
objetivo fortalecer os serviços de água, saneamento e higiene
para todas e todos, garantindo que as necessidades das
comunidades em vulnerabilidade sejam consideradas.

A CoP foca em reformas de governo aberto e na
potencialização de ações no marco da Aliança de Governo
Aberto (AGA), uma aliança internacional voluntária para
aumentar a transparência, a participação, a prestação
de contas e a equidade social nos serviços de água e
saneamento.
Uma iniciativa conjunta da Comunidade de Prática, dos
governos, da sociedade civil e dos defensores e defensoras
da água é adotar a Declaração sobre Água e Governo Aberto,
a qual apoiará os países a definir seus compromissos para
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
nessa temática para 2030. A declaração é um chamado
internacional à uma ação ambiciosa na tomada de decisões
e que oferece a oportunidade de uma maior colaboração,
definindo prioridades globais para buscar melhorias no
acesso à água e saneamento a nível mundial.

GOVERNO ABERTO EM ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE
O recente Relatório Global da Aliança de Governo Aberto, Democracia para além das urnas, identificou as seguintes
oportunidades para os compromissos de governo aberto:

•
•
•

Dados sobre a implementação de políticas, incluindo dados de acompanhamento a longo prazo, monitoramento de dados
sobre prestação de serviço e licenciamento.
Dados sobre o processo de políticas, como dados sobre recuperação de custos, gastos e finanças, incluindo os de grupos
em vulnerabilidade.
Adoção de políticas de participação no setor de água e saneamento e sistemas mais efetivos de prestação de contas.

WRI.org/our-work/project/open-government-partnership
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A Declaração sobre Água e Governo Aberto abordará
objetivos chave do ODS 6 sobre água e saneamento, que
inclui:

■
■
■
■
■

Acesso equitativo à água potável, segura e a um preço
justo.
Saneamento adequado para todos e todas.
Melhorar a qualidade da água com redução da
contaminação.
Redução da quantidade de pessoas que sofrem com
escassez.
Fortalecimento das comunidades locais para melhorar
a gestão de água e saneamento.

Os desafios só poderão ser enfrentados e os objetivos
alcançados no setor de água através de mecanismos de
transparência e participação cidadã na tomada de decisões,
levando em consideração as especificidades de gênero e
desigualdade e garantindo mecanismos de reparação e
prestação de contas quando houver falhas na entrega de
serviços de água segura e acessível.

FOC O DA DE CL A R AÇ ÃO
A Declaração sobre Água e Governo Aberto será
desenhada de maneira consultiva para garantir a inclusão
das prioridades das partes interessadas que trabalham
com água.
A Comunidade de Prática realizará consultas públicas com
partes interessadas a nível regional e reuniões internacionais
para desenvolver a visão de metas da Declaração sobre Água
e Governo Aberto.
Essas consultas identificarão as áreas prioritárias dentro
das categorias de governo aberto que deverão ser incluídas
na Declaração. A Comunidade de Prática, com a ajuda de

PHOTO: CIAT

um grupo assessor, transformará esses insumos em um
rascunho da Declaração, que será compartilhado online no
site da OGP para receber sugestões e comentários. A CoP
então buscará o apoio e compromisso dos governos membros
da OGP, instituições internacionais, órgãos das nações
unidas, sociedade civil entre outros quanto à declaração.
A Declaração irá identificar compromissos prioritários de
governo aberto no setor, avançando na base do trabalho
de organizações internacionais focadas em melhorar a
governança de água e garantir o reconhecimento do direito
humano de acesso à água e saneamento. A Comunidade
de Prática recomenda que a Declaração foque em quatro
categorias de compromisso:

■
■
■

■

TRANSP ARÊ NCIA: Compromisso de

compartilhar informações sobre acesso e qualidade
de água, tarifas, níveis de serviço, distribuição, custos
de recuperação e planos de investimento;

P ARTICIP AÇÃO: Compromisso de integrar
mecanismos participativos nos processos de tomada de
decisão, orçamentos, contratos, etc e uso de tecnologia
para monitoramento cidadão;
GÊ NE RO E INCLUSÃO SOCIAL:

Compromisso de garantir acesso à água limpa para todos
e todas; enfrentamento das causas da desigualdade no
acesso e na qualidade da água e saneamento; foco em
comunidades e grupos em situação de vulnerabilidade
que sofrem com a escassez hídrica; e

P RE STAÇÃO DE CONTAS: Compromissos que

melhorem a prestação de contas.

A Comunidade de Prática está aberta para receber
comentários e sugestões sobre prioridades necessárias para
melhorar o acesso à água e saneamento para todos e todas.
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