
1

www.riob.orgPacto

Nós, representantes de organismos de bacia de rios, de lagos ou de
 aquíferos, em diferentes partes do mundo, aderimos ao presente ”Pacto
Mundial para uma melhor gestão das bacias”, para desenvolver a
gestão integrada e solidária dos recursos em água, à escala das bacias
nacionais, regionais e transfronteiriças e responder aos desafios que o
nosso planeta deve combater. 

Efetivamente, temos de alcançar os Objetivos do Milénio para o Desenvol-
vimento, garantir um «crescimento verde» e enfrentar as mudanças globais
ligadas ao aumento rápido da população mundial, às migrações, à urbani-
zação crescente, à mudança climática, etc.

Os nossos esforços devem efetivamente permitir simultaneamente lutar
contra as catástrofes naturais, satisfazer de forma fiável as necessidades
das populações urbanas e rurais em água potável, melhorar a higiene e a
saúde e prevenir epidemias, garantir a suficiência agroalimentar, desenvol-
ver a indústria, a produção energética, o transporte por via de água, o
turismo e os lazeres, prevenir e combater as poluições de qualquer tipo,
preservar os ecossistemas aquáticos, apoiar a produção piscícola e, de
forma mais geral, preservar a biodiversidade dos meios ligados à água.

Todos estes desafios já não podem ser tratados de forma sectorial ou
 localizada, nem separadamente uns dos outros. A procura de soluções deve
pelo contrário associar todos os actores numa aproximação integrada e
solidária organizada de forma concertada à escala das unidades hidrográ -
ficas e visando uma utilização duradoura dos recursos em água. 

PARTE 1: 
DECLARAÇÃO PRÉVIA

Pela nossa adesão a este Pacto, reconhecemos:  

 Que é obrigatório introduzir e/ou reforçar permanentemente as novas
formas de governação dos recursos em água recomendadas, desde já,
em Dublim (1991), Rio (1992), Paris (1998), A Haia (2000),
 Joanesburgo (2002), Quioto (2003), México (2006) e Istanbul (2009),
nomeadamente;

 Que as bacias dos rios, dos lagos e dos aquíferos são os territórios
apropriados para a organização da gestão solidária dos recursos em
água, dos ecossistemas aquáticos e de todas as atividades ligadas à
água;

 Que os diferentes ecossistemas presentes nas bacias vertentes têm
uma grande importância tanto para a biodiversidade como para os
 serviços ambientais prestados, nomeadamente para a regularização
dos ciclos hidrológicos e a prevenção dos riscos, bem como para a
depuração das poluições;

 Que as bacias dos rios, lagos e aquíferos transfronteiriços devem serem
sujeitos a um cuidado especial e ser geridos em concertação com os
Países costeiros;

 Que a criação e o reforço de organismos de bacia, sob as formas mais
apropriadas, e nomeadamente de comissões internacionais, de autori-
dades ou de outros organismos de bacia transfronteiriços, facilitam o
diálogo, a cooperação, a troca de informação e a aplicação de ações e
projetos comuns, permitindo partilhar os benefícios, antecipar o futuro
e prevenir potenciais conflitos entre os atores em causa;

 Que convém reforçar a integração regional harmonizando as políticas e
as legislações e aplicando programas regionais de interesse comum
indispensáveis para o melhoramento da gestão dos recursos em águas
subterrâneas e superficiais à escala das bacias;

 Que é necessário criar ou reforçar os financiamentos dedicados à
 gestão dos recursos em água e dos meios aquáticos e de uma forma
geral do ”grande ciclo” da água;

 Que é útil elaborar ou reforçar quadros federadores para facilitar as
 iniciativas bi ou multilaterais nesta área da gestão da bacia.

 Que os atores da sociedade civil e as comunidades locais devem se
associar e implicar mais na gestão das bacias em que vivem;

 Que é necessário reforçar a cooperação entre os organismos da bacia
do mundo inteiro e de cada região para facilitar a transferência de
 experiências e de savoir-faire sobre as melhores práticas em matéria de
gestão de bacia e a sua adaptação em diferentes contextos.  

PARTE 2: 
COMPROMISSOS DOS ORGANISMOS DE BACIA

Reconhecendo a necessidade de ações urgentes, Nós, representantes dos
Organismos signatários do presente ”Pacto Mundial para uma melhor
gestão das bacias”, expressamos a nossa vontade, no que toca às nossas
competências estatutárias e no limite dos meios próprios de que dispomos,
de comprometer-nos, ao lado dos nossos governos nacionais e das institui-
ções internacionais, para:

 atuar para melhorar a governação da água, facilitar a criação de orga-
nismos de bacia onde ainda não existem, reforçar os organismos
 existentes, ajudar as autoridades em causa em proceder às reformas
que seriam úteis e a elaborar políticas de gestão duradoura da água e
os programas necessários para a sua aplicação concreta no terreno,

 apoiar os processos de gestão duradoura, integrada, solidária e parti -
cipativa dos recursos em água e dos meios organizados à escala
 apropriada das bacias locais, nacionais ou transfronteiriços segundo o
caso,
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 organizar o diálogo com as partes interessadas reconhecidas ao nível
das nossas bacias e garantir a sua participação efetiva, de forma a
alcançar uma visão verdadeiramente partilhada do futuro, de proceder
aos acordos necessários sobre as prioridades e os meios a mobilizar,
coordenar as iniciativas e os projetos, analisar os resultados obtidos,

 facilitar, sobre a base de um estado dos locais prévio, o acordo dos
diferentes atores sobre ”uma visão partilhada” do futuro da sua bacia e
a elaborar, na concertação e na transparência, planos de gestão ou
esquemas diretores de bacia para fixar os objetivos a alcançar a médio
e longo prazo,

 elaborar programas de ações e de investimentos sucessivos que
 respondem às prioridades económicas, sociais e ambientais das
bacias, fixadas nos planos de gestão e a implementar mecanismos de
avaliação dos seus resultados baseados em indicadores de perfor-
mance adaptados,

 valorizar mais a água e proceder a uma utilização económica deste
recurso raro certificando-se de um melhor controlo do pedido, incenti-
vando a adoção de utilizações mais eficientes e consoante o caso, a
utilização de recursos não convencionais, a reutilização de águas
 residuais tratadas ou a recarga artificial dos aquíferos, especialmente
para um desenvolvimento duradouro,

 ter mais em conta a importância dos ecossistemas e dos serviços que
prestam nas decisões de ordenamento e de gestão das nossas bacias,

 pôr em obra as ações prioritárias necessárias, nomeadamente nos
 sectores da água potável, do saneamento, da saúde, da energia, da
agricultura e da pesca, dos transportes fluviais, da proteção contra os
riscos e da preservação da biodiversidade, concorrendo assim ao
 desenvolvimento duradouro e à luta contra a pobreza, 

 mobilizar, de forma apropriada e no quadro de mecanismos garantindo
a sua perenidade, os recursos financeiros indispensáveis para levar a
cabo estas reformas de governação, garantir no tempo uma boa gover-
nação das bacias e realizar os programas de ações e de investimentos
necessários de todos os atores e garantir um funcionamento duradouro,

 organizar em cada bacia, em colaboração com os principais produtores
e gestores de dados, a recolha harmonizada dos dados no âmbito dos
Sistemas Integrados de Informação, querem sejam permanentes,
 fiáveis, representativos, interoperáveis e fáceis de acesso, permitindo
ter uma visão exata das situações encontradas e das suas evoluções,

 apoiar as iniciativas das instituições de cooperação regional para a
 harmonização das políticas e das legislações no sector da água e para
a elaboração e a implementação de programas de ações concertadas,
nomeadamente ao nível das bacias, e garantir uma vigilância das
 evoluções jurídicas.

Pretendemos que os doadores reconhecem a função essencial dos organis-
mos de bacia na gestão duradoura do recurso em água, apoiando finan -
ceiramente os projetos ligados aos compromissos e princípios acima
 enunciados.

Para cumprir o nosso compromisso, faremos o necessário para:

 reforçar a cooperação institucional e técnica com organismos de bacias
homólogas da nossa região ou de outras partes do Mundo, nomeada-
mente no âmbito das redes existentes no seio do RIOB, para transmitir
rapidamente as melhores práticas, desenvolver conjuntamente solu-
ções inovadoras e garantir a formação indispensável dos diferentes
atores implicados,

 organizar uma melhor ligação com os organismos de procura, para
melhor orientar os seus trabalhos nos sectores prioritários que dizem
respeito à gestão das bacias e transmitir rapidamente os seus resulta-
dos no terreno.

Comprometemo-nos a prestar contas das nossas ações e a partilhar os
 progressos realizados para os nossos organismos de bacia aquando do
próximo Fórum Mundial da Água em 2015.

Comprometemo-nos igualmente a fazer a promoção do presente Pacto
junto dos outros organismos da bacia para convidá-los a juntarem-se a nós
tornando-se igualmente signatários.

Apelido: ............................................................................................................................................................................

Nome: .................................................................................................................................................................................

Título e qualidade: ................................................................................................................................................

Organismo da Bacia: ..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Assinado no dia .  . / . . / . . . .  em:

Pacto Mundial para uma melhor gestão
das bacias
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