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Água para um Mundo Sustentável
Mensagens principais
Mensagem geral
A água está no centro do desenvolvimento sustentável. Os
recursos hídricos, e a gama de serviços fornecidos por eles,
sustentam os processos de redução da pobreza,
crescimento econômico e sustentabilidade ambiental. Da
segurança alimentar e energética até a saúde humana e
ambiental, a água contribui para melhoramentos no bemestar social e no crescimento inclusivo, o que afeta os meios
de subsistência de bilhões de pessoas.
Mensagem 1: a água fornece uma ampla gama de
benefícios e serviços que são fatores-chave para a obtenção
do desenvolvimento sustentável e do crescimento inclusivo,
que são essenciais para quase todas as formas de atividade
econômica e sustentam os meios de subsistência de bilhões
de pessoas.
Mensagem 2: os recursos hídricos são renováveis, mas as
quantidades disponíveis em qualquer tempo ou lugar
refletirão os limites do seu ciclo natural. Quando
gerenciados dentro desses limites, eles estabelecem uma
base sustentável para o desenvolvimento. Ir além desses
limites, ou utilizar mal o recurso por meio de padrões não
sustentáveis de crescimento, pode enfraquecer o
desenvolvimento, comprometer a saúde de ecossistemas e
empobrecer comunidades vulneráveis.
Mensagem 3: os recursos e serviços hídricos têm sido um
fator-chave no progresso realizado nos últimos 30 anos,
contribuíram para melhorias na saúde, na segurança
alimentar, na equidade social, no crescimento econômico e
na sustentabilidade ambiental, e desempenharam um papel
no aperfeiçoamento dos meios de subsistência de centenas
de milhões de pessoas que foram retiradas da pobreza.
Infelizmente, esse progresso não tem sido distribuído com
uniformidade em todo o mundo e, em vários lugares, muito
ainda precisa ser feito.

Mensagem 4: a gestão e as decisões relacionadas aos
recursos hídricos exercerão um papel-chave na abordagem
dos novos desafios do desenvolvimento de meados do
século XXI, incluindo urbanização, desenvolvimento industrial
e crescimento econômico sustentáveis, erradicação da
pobreza persistente, garantia da segurança alimentar e
energética, resposta aos novos padrões de consumo e
conservação de ecossistemas ameaçados.
Mensagem 5: os muitos valores e benefícios dos recursos
hídricos e dos serviços de ecossistemas que os fornecem,
devem ser considerados de forma integral no cálculo dos
custos e benefícios socioeconômicos, que servem de base
para decisões sobre desenvolvimento e investimento em
gestão hídrica. Quando gerenciados de forma eficiente e
transparente, os investimentos no setor hídrico produzem
benefícios sociais, econômicos, financeiros e outros, que
superam muito seus custos.
Mensagem 6: o gerenciamento dos recursos hídricos
aumenta a segurança e a resiliência, além de reduzir os riscos
enfrentados por populações vulneráveis e ecossistemas
ameaçados por padrões não sustentáveis de demanda,
poluição, mudanças no clima e no uso da terra, bem como o
aumento da exposição a eventos extremos.
Mensagem 7: as decisões que determinam as formas como os
recursos hídricos são utilizados – ou mal utilizados – não são
tomadas apenas pelos gestores responsáveis. Assim, o
progresso em direção ao desenvolvimento sustentável requer
o comprometimento de uma gama mais ampla de atores
políticos – no governo, na sociedade civil e no setor privado –
para considerar a água em suas respostas e em seus
processos de tomada de decisão.

