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28 de julho de 2010 . . .

Um dia histórico !

A   Assembleia    Geral   das   Nações   Unidas
declarou   o acesso  à  água e ao saneamento
um Direito do Homem
(Resolução n.º 64/292)

Já em 2000 esta dimensão tinha ficado consa-
grada   nos   Objetivos   de   Desenvolvimento 
do Milénio
(Nações Unidas 2000)



Isto é o início de uma nova era
no que se refere a água e saneamento!

A Assembleia Geral das Nações Unidas

“Reconhece o direito à água potável segura e limpa e ao

saneamento como um Direito do Homem que é essencial

para uma plena fruição da vida e para a satisfação de

todos os outros direitos humanos”

28 julho de 2010 : Resolução 64/292 



Esta decisão impulsionou em todo o mundo uma atenção redobrada
à importância do acesso à água  

• para a saúde pública

• para  o  desenvolvimento  económico

• para o bem estar das populações

• para a afirmação social das mulheres



Importância do acesso à água 
para o desenvolvimento

regional

Encontro Desafios da Água – Herdade dos Salgados - Albufeira



Resilience Insights 

The Global Risks

Landscape 2016 
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Resilience Insights 

The Global Risks

Interconnections

Map 2016 
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13 X

42 X

Relação benefício/custo
de um acesso à água
e a um saneamento 
melhorado:

África:
Em média
13 vezes !
Casos extremos
42 vezes !

14 X

4 X

Europa:
Em média
4 vezes !
Casos extremos
14 vezes !
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Cidadãos     
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Contributos do acesso à água para o desenvolvimento das
populações mais pobres e para a inclusão social:

• As doenças associadas à qualidade deficiente da água constituem um dos
problemas de saúde pública mais graves em muitas regiões do mundo;

A falta de acesso à água prejudica essencialmente as mulheres:

• Em muitas áreas rurais cabe à mulher a tarefa de transportar água para a
família, caminhando longas distâncias com pesadas cargas e gastando várias
horas por dia nessa tarefa;

• Na generalidade das culturas cabe às mulheres tratar dos doentes e dos
idosos, tarefas que podem agravar as condições de higiene quando não
existe disponibilidade de água;

• O não acesso à água em condições adequadas é especialmente negativo para
a integração social e pleno desenvolvimento da mulher existindo portanto
uma séria questão de género associada às carências de água.

• A ausência de água impede o desenvolvimento de uma agricultura elementar
para a alimentação de uma família com recursos limitados e comercialização
de alguns excedentes;

Encontro Desafios da Água – Herdade dos Salgados - Albufeira



“Água potável para todos”

cumpre uma agenda social

Integra-se numa política da água

Encontro Desafios da Água – Herdade dos Salgados - Albufeira

O Banco Mundial colocou o abastecimento de água potável e o saneamento
como o primeiro desígnio de uma gestão sustentável dos recursos hídricos
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Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
Agenda para 2030

Encontro Desafios da Água – Herdade dos Salgados - Albufeira



. . .

Até 2030, alcançar um acesso adequado e equitativo à água potável

e ao saneamento para todos
. . .

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
Agenda para 2030



6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all 

6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end 
open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in 
vulnerable situations 

6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing 
release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater 
and increasing recycling and safe reuse by [x] per cent globally 

6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable 
withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the 
number of people suffering from water scarcity 

6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through 
trans-boundary cooperation as appropriate 

6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, 
wetlands, rivers, aquifers and lakes 

Objetivo 6. Assegurar o acesso e uma gestão sustentável 
da água e do saneamento para todos

Encontro Desafios da Água – Herdade dos Salgados - Albufeira



3.3   . . . combater doenças de origem hídrica. . .

3.9   . . . reduzir o número de doenças e mortes associadas à poluição da água. . .
11.5 . . . reduzir o número de mortes causadas por desastres relacionados com água. . .
12.4 . . . reduzir a rejeição nas massas de água de químicos e de todos os resíduos. . . 

15.1 . . . assegurar um uso sustentável dos ecossistemas associados aos sistemas hídricos. . .
15.8 . . . reduzir o número de mortes causadas por desastres relacionados com água. . .

A água é diretamente relevante para os objetivos: 1, 2, 5, 7, 13, 14, 16,  17

Outra referências explícitas à água:

. . . talvez todos! ! !



Centro de Lisboa em 1939

Em Portugal fizemos um longo caminho!



(Source: Pato, J., 2008 – Artificializing waters - the consequences of a late modernity in Portugal)

Levels of service of water supply and wastewater drainage and treatment
(mainland Portugal)
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Valores há cerca de 25 anos…

0-24%

24-49%

50-64%

65-79%

80-94%

95-100%

0-24%

24-49%

50-64%

65-79%

80-94%

95-100%

Acesso a drenagem
de águas residuais em 1994

Acesso a tratamento
de águas residuais em 1994

< 50% < 50%
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Residências sem acesso

a um sistema público de 

drenagem de águas

residuais
30% 80% 90%

Evolução entre 1993 e 2015 dos sistemas públicos

de abastecimento e tratamento de águas

Abastecimento de água

com qualidade

controlada de acordo

com o normativo

nacional e comunitário

50% 98% 99%

Percentagem de 

residências sem acesso

a um sistema público de 

abastecimento
80%

1993

97%

2015

95%

Objetivo



Um “boom” Um “boom” Um “boom” Um “boom” nosnosnosnos níveisníveisníveisníveis de de de de atendimentoatendimentoatendimentoatendimento e e e e qualidadequalidadequalidadequalidade de de de de serviçoserviçoserviçoserviço!!!!!!!!!!!!

“The Portuguese miracle…” “The Portuguese miracle…” “The Portuguese miracle…” “The Portuguese miracle…” 
Paul Reiter, Paul Reiter, Paul Reiter, Paul Reiter, DiretorDiretorDiretorDiretor ExecutivoExecutivoExecutivoExecutivo da IWAda IWAda IWAda IWA

Qualidade das águas balneares(%)Água potável segura(%)

98,2%

Evolução entre 1993 e 2015 dos sistemas públicos

de abastecimento e tratamento de águas



Um ponto de partida. . .

Como se conseguiu lá chegar
e como se conseguirá prosseguir?



infraestrutura & governançagovernança !
A gestão da água é um “animal” com “duas pernas”

(John Briscoe – World Bank e Harvard University)



. . . e o que é a governança?

OECD 2015
A governança da água consiste no conjunto de disposições
políticas, institucionais e administrativas, de práticas e de
procedimentos (formais e informais) através dos quais as
decisões são tomadas e implementadas, as partes interessadas
podem articular os seus interesses e fazer com que as suas
preocupações sejam tidas em conta, e os decisores são
considerados responsáveis e estão sujeitos a escrutínio



Governança
Um conceito com 3 componentes

Governança
da Água

Desempenho

Princípios
para a  

Governança

Protagonistas
e Instituições

(Fonte: UNDP, 2013)

Quais são os INDICADORES?



A gestão da água é muito mais do que uma simples
questão técnica ou de construção de infraestruturas!

Muitos problemas ficam por resolver, não porque nos

faltem soluções tecnológicas, mas antes porque existem

dificuldades e estrangulamentos nos planos social e

institutucional que tornam o necessário processo de

decisão muito complexo



Como compatibilizar todos os usosComo compatibilizar todos os usosComo compatibilizar todos os usosComo compatibilizar todos os usos

em quantidade e qualidadeem quantidade e qualidadeem quantidade e qualidadeem quantidade e qualidade

no espaço e no tempono espaço e no tempono espaço e no tempono espaço e no tempo

com um recursocom um recursocom um recursocom um recurso

que é renovávelque é renovávelque é renovávelque é renovável

mas limitadomas limitadomas limitadomas limitado

O grande desígnio do século XXI:O grande desígnio do século XXI:O grande desígnio do século XXI:O grande desígnio do século XXI:

Gestão dos Recursos Hídricos: Gestão dos Recursos Hídricos: Gestão dos Recursos Hídricos: Gestão dos Recursos Hídricos: 



regaregaregarega
pppproduçãoroduçãoroduçãorodução de de de de alimentosalimentosalimentosalimentos

eeeenergianergianergianergia
rrrrenováveisenováveisenováveisenováveis e e e e nãonãonãonão renováveisrenováveisrenováveisrenováveis

abastecimentoabastecimentoabastecimentoabastecimento

e e e e saneamentosaneamentosaneamentosaneamento
ssssaúdeaúdeaúdeaúde e e e e higienehigienehigienehigiene

sssserviçoserviçoserviçoserviços dos dos dos dos 

ecossistemasecossistemasecossistemasecossistemas
conservaçãoconservaçãoconservaçãoconservação da da da da naturezanaturezanaturezanatureza

A água é um fio que

liga todo o ambiente

e desenvolvimento

Uma visão global e integrada

é sempre necessária!



O resultado de um 
longo processo, 
que constitui um 
marco e que se 
iniciou em  2010 !
Análise pela OCDE

da governança da água em

17 países da OCDE &

13 países Latino-Americanos



Eficácia
diz respeito à contribuição da governança para a definição de metas e
objetivos, claros e sustentáveis, para as políticas da água a todos os níveis
de governo, para a prossecução desses objetivos e para o cumprimento das
metas desejadas.

Grandes desígnios da gestão da água água

Francisco Nunes Correia | IST/UL

A OCDE definiu os Princípios de uma Boa Governança
(aprovados no Conselho Ministerial de Julhode 2016)



Eficiência
diz respeito à contribuição da governança para a maximização dos
benefícios de uma gestão sustentável da água e bem-estar associado, tendo
em atenção o menor custo possível para a sociedade.

Grandes desígnios da gestão da água água

Princípios da OCDE para uma Boa Governança da Água
e sua Aplicação a Portugal
Francisco Nunes Correia | IST/UL

A OCDE definiu os Princípios de uma Boa Governança
(aprovados no Conselho Ministerial de Julhode 2016)



Confiança e Comprometimento
dizem respeito à contribuição da governança para o reforço da confiança do
público e para garantir a inclusão das partes interessadas através de
mecanismos de legitimação democrática e de equidade para a sociedade
como um todo.

Grandes desígnios da gestão da água água

Princípios da OCDE para uma Boa Governança da Água
e sua Aplicação a Portugal
Francisco Nunes Correia | IST/UL
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http://http://http://http://www.oecd.org/gov/regionalwww.oecd.org/gov/regionalwww.oecd.org/gov/regionalwww.oecd.org/gov/regional----policy/OECDpolicy/OECDpolicy/OECDpolicy/OECD----PrinciplesPrinciplesPrinciplesPrinciples----onononon----WaterWaterWaterWater----GovernanceGovernanceGovernanceGovernance----brochure.pdfbrochure.pdfbrochure.pdfbrochure.pdf

Disponíveis no Disponíveis no Disponíveis no Disponíveis no site site site site da OCDE da OCDE da OCDE da OCDE em 15 línguasem 15 línguasem 15 línguasem 15 línguas! ! ! ! 

Tradução
em 15 línguas

English French

German Spanish Portuguese Italian Dutch

Greek Korean JapaneseHebrewTurkish

Chinese

(Mandarin)

Russian Hindi

+ Arabic









Princípio 2
Gerir a água na(s) escala(s) apropriada(s) no âmbito de sistemas de governança de bacia de

forma a refletir as condições locais, procurando a coordenação entre as diferentes escalas

Princípio 5
Produzir, atualizar e partilhar atempadamente dados e informação consistente, comparável e

politicamente relevante para as políticas da água e com ela relacionados, e usá-los para

orientar, avaliar e melhorar essas políticas

Princípio 12
Promover uma adequada e regular monitorização e avaliação das políticas e da governança

da água, partilhando os resultados com o público e fazendo ajustamentos quando necessário

Para melhorar a confiança e o comprometimento da governança da água:

Para melhorar a eficiência da governança da água:

Para melhorar a eficácia da governança da água:

Destaques em Portugal



Como evoluíu a governança
dos recursos hídricos em Portugal

nos últimos anos?

Os 12 Princípios da OCDE podem 
constituir uma base  para  avaliar a 

evolução numa dada sociedade 
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Atribuição
clara de papéis

e responsabilidades

Compromissos equilibrados
entre utilizadores, regiões

rurais e urbanas e gerações

Monitorização
e avaliação regular

de políticas

Coerência das políticas
e coordenação entre 

setores

Escalas apropriadas
no quadro de uma gestão

por bacias

Capacitação para
o desempenho
das atribuições

Dados e
informação
consistentes

Uso eficiente
dos recursos
financeiros

Quadros
regulatórios

sólidos

Práticas inovadoras
de governança

Integridade
e transparência

Comprometimento
das partes interessadas

Confiança Eficiência

Eficácia

Situação

de referência

Evolução

recente

2

5
12



Não devemos 
olhar apenas
para a ponta
do iceberg. . .



What is “behind” your tap ?



Princípios da OCDE para uma Boa Governança da Água
e sua Aplicação a Portugal
Francisco Nunes Correia | IST/UL
Já os romanos sabiam a importância de uma gestão 

territorialmente integrada !

Os utilizadores de um rio estão todos

no mesmo barco!



MAKING REFORM HAPPEN IN WATER POLICY: Reflections from a practitioner) (John Briscoe, 2011 

que a gestão da água é um animal

que caminha sobre duas pernas !

Nunca esqueçamos

infraestrutura & governançagovernança !


