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É assim que avaliamos
os processos colaborativos
nos quais participamos.
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RELEVÂNCIA.

Na América Latina, 219 milhões de pessoas não 
têm acesso à água gerenciada de forma segura.  Na 
África Subsaariana, o número chega a 734 milhões 
de pessoas.
Além disso, 492 milhões de latino-americanos não 
têm acesso ao saneamento gerenciado de forma 
segura - na África Subsaariana, são 962 milhões de 
pessoas.

Embora o ODS 6 destaque a importância da gestão 
sustentável da água, nas zonas rurais e periurbanas, 

prevalecem, por parte dos governos e cooperativas, os 
investimentos em “hardware” com foco em tubos, 

tanques e bombas e não tanto em “software”, ou seja, 
no desenvolvimento das capacidades das pessoas que 
garantem a gestão sustentável dos serviços de água.

ESCALABILIDADE.

Os temas de acesso à água e ao saneamento são uma 
prioridade para todos os países do mundo, 
principalmente para os países em desenvolvimento.
Pelo menos 145 Organizações Comunitárias de 
Serviços de Água e Saneamento (OCSAS) na Améri-
ca Latina atendem mais de 70 milhões de pessoas 
na grande maioria dos países da região.  Esse 
modelo de gestão também está presente em 
muitos outros lugares do mundo, como na África e 
Ásia.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

Existe pouca articulação multissetorial sobre a 
gestão da água. Os governos normalmente não 
envolvem os outros setores, principalmente as 
lideranças comunitárias, na análise de políticas 
públicas, regulamentos e normas jurídicas 
relacionadas ao recurso hídrico.
Também é comum não encontrar articulação entre os 
órgãos públicos relacionados à gestão da água.

INFLEXÃO.

Em 2010, a ONU reconheceu o Direito Humano à 
água e ao saneamento. 
Em 2015, a ONU estabeleceu que um dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS 6) é garantir a 
disponibilidade de água e sua gestão sustentável, 
além de saneamento para todos, incorporando 
variáveis de sustentabilidade, acessibilidade, quali-
dade, disponibilidade, universalidade e participação 
comunitária, reconhecendo grandes problemas que 
foram encobertos pelos governos até o momento. 



CAPITAL SOCIAL.

Os envolvidos na gestão da água são lideranças 
comunitárias, governo (instâncias públicas que 
administram, regulam e controlam o recurso hídrico e 
os serviços de água e saneamento, governos locais), 
academia e centros de pesquisa e inovação, 
Comissões de Água e comissões apoiadoras, empresas 
com programas de responsabilidade hídrica e social, 
associações comerciais, agências de cooperação, 
organizações financeiras que investem em projetos de 
água e saneamento, organizações da sociedade civil.
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É assim que agregamos
valor aos processos
colaborativos.
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VISÃO
UNIFICADORA.

Até 2030, alcançar a universalização do acesso 
sustentável à água e ao saneamento para todos em 
um contexto de mudanças climáticas.

AGENDAS
DE AÇÃO COMUM.

• Criação de espaços de diálogo multissetorial com a 
participação de lideranças comunitárias.
• Fortalecimento das capacidades dos atores 
comunitários e do setor público para melhorar a 
gestão do recurso hídrico.
• Promoção da associatividade entre as OCSAS.
• Promoção de sistemas de informação sobre a gestão 
da água para embasar a tomada de decisões.
• Fechamento da lacuna de acesso a inovações 
tecnológicas pelos atores mais vulneráveis.
• Proteção dos ecossistemas de alta importância 
hídrica.

INOVAÇÃO.

• Promoção de inovações sociais como as 
comissões de água e outros espaços de diálogo 
multissetoriais com participação comunitária 
fortalecida; desenvolvimento de sistemas de 
informação do setor; avanços em pilotos de 
tecnologias que resolvem problemas de acesso à 
água em comunidades vulneráveis.
• Implementação de inovações em negócios para que 
o setor privado invista na restauração de ecossistemas 
de alta importância hídrica, no fechamento da lacuna 
de acesso à água e ao saneamento em comunidades 
vulneráveis, no fortalecimento das OCSAS como 
empresas sociais e em auxiliar associações de OCSAS 
no desenvolvimento de empresas sociais para 
melhorar a sustentabilidade de seus membros.

INCIDÊNCIA.

• Fortalecimento das capacidades de atores 
comunitários organizados em temas de incidência 
para que participem da discussão, análise e propostas 
de projetos de lei, regulamentos e políticas públicas 
relacionados à gestão da água.
• Promoção da participação e investimento do 
setor privado na recuperação e proteção de fontes 
de água e no acesso à água e ao saneamento para 
populações vulneráveis.
• Avanços nos processos de incidência para que 
governos e cooperantivas invistam o suficiente para 
garantir a sustentabilidade da gestão da água, 
principalmente em comunidades vulneráveis.
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Alguns 
dos nossos
coinvestidores
em 2018.
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Contribuição do governo
dos Estados Unidos
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Processos 
colaborativos
que geram
resultados.
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No Brasil, 83.100 pessoas de 122 comunidades em 9 
estados têm hoje um melhor acesso à água devido à 
instalação de novos sistemas, adequação dos sistemas 
existentes, introdução de inovações tecnológicas e ao 
fortalecimento das suas capacidades graças a 
investimentos do setor privado na articulação com a 
sociedade civil e governos locais, como as parcerias da 
Avina com o programa Água + Acesso e AMA, que 
foram os principais responsáveis por essas conquistas. 
Avançamos gradualmente para fortalecer a 
associatividade entre as OCSAS com a realização do 
Segundo Encontro Nacional de Gestão Comunitária da 
Água, no qual participaram atores chave dos três setores 
e da academia.

O governo da Costa Rica aprovou o Plano Nacional de 
Capacitação para as OCSAS, promovido como política 
pública que permite padronizar as temáticas a serem 
abordadas e consolidar oportunidades de capacitação 
para essas organizações.  Foi aprovada a Política 
Institucional para a Associatividade das OCSAS com a 
participação da Confederação Nacional de Federações 
de Aquedutos Comunitários.  Essa política favorece as 
associações das OCSAS, que dessa forma podem vender 
serviços às suas associadas, o que é necessário para 
melhorar a gestão.

O processo colaborativo em três estados do Paraguai 
torna-se modelo nacional para a gestão do Recurso 
Hídrico. As Comissões Intersetoriais de Água e 
Saneamento (MIAS – em espanhol: Mesas Intersectoriales 
de Agua y Saneamiento) foram institucionalizadas com 
sua inclusão no Plano Nacional de Água Potável e 
Saneamento.  As MIAS são espaços de articulação com 
governos subnacionais, órgãos da sociedade civil e setor 
privado para a definição de prioridades regionais. Nos 
estados, foi possível incidir para que o governo invista na 
melhoria do acesso à água para 26.490 pessoas.

O governo do Peru criou e apresentou publicamente 
um sistema de informação on-line sobre o acesso à água 

e ao saneamento rural chamado Diagnóstico sobre o 
Abastecimento de Água e Saneamento no Âmbito Rural 
(DATASS), que fornece embasamento para a tomada de 
decisões.   O sistema mostra que no Peru existem 28 mil 
organizações comunitárias, além dos detalhes 
relacionados à situação dos sistemas de água e 
saneamento no nível local (antes do sistema revelar esse 
número, estimava-se que havia oito mil OCSAS no país).
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A rede nacional de OCSAS do Equador, ROSCGAE, 
consolida sua representação nas 24 províncias do país 
e fortalece sua interação com o setor público com a 
aprovação, pela Assembleia Nacional, de sua proposta 
para reconhecer o Dia da Gestão Comunitária da 
Água. Sua reunião nacional conta com a participação 
da mais alta autoridade do setor de água.

A partir de investimentos do setor privado em cinco 
países (Peru, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai), a 
Iniciativa +Água contribuiu para a conservação e 
restauração de 19.066 hectares de florestas em 
ecossistemas de alta importância hídrica e em alguns 
casos também biológica, por serem reservas da 
biosfera ou sítios Ramsar. As zonas úmidas e aquíferos 
relacionados a esses ecossistemas foram recarregados 
com aproximadamente 18,396 milhões de litros de 
água. Nas localidades rurais, 3.555 pessoas foram 
diretamente beneficiadas com maior segurança 
alimentar pelos projetos graças às melhorias na 
produtividade com a adoção de técnicas agrícolas 
mais sustentáveis ou melhorias na qualidade e 
quantidade de água disponível para suas atividades 

agropecuárias.  No Chile, jovens e adultos de 
comunidades tradicionais recuperaram técnicas de 
conservação de solos e bofedais (zonas úmidas em 
locais altos). No Paraguai, agricultores em zonas de 
produção de cultivos ilícitos agora contam com 
alternativas legais de produção, evitando assim nos 
dois casos a migração para a cidade.   Em Córdoba, 
província argentina, incêndios que antes causavam 
danos à biodiversidade e prejudicavam a conservação 
do recurso hídrico foram evitados, contribuindo assim 
para a segurança hídrica de grandes populações.

Como resultado do primeiro projeto da Avina no 
México realizado em parceria com a Fundição Cántaro 
Azul, Colegio de México e as CLOCSAS, 238 homens e 
mulheres fortaleceram suas capacidades de 
administração dos sistemas comunitários de água, que 
abastecem 72.300 pessoas. Além disso, as autoridades 
governamentais reconheceram o valor da gestão 
comunitária da água com uma nova regulamentação, 
em Chiapas, e a inclusão de atores comunitários na 
agenda de eventos pela água, em 
Expoagua-Guanajuato.
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2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015      2016       2017

Declaração pública da 
Avina sobre a água e o 
acesso aos serviços de 
saneamento na América 
Latina.

Publicação do documento Modelos 
de Gobernabilidade Democrática da 
Água (GDA), prologado por Elinor 
Ostrom, no qual são definidas as 
bases conceituais e filosóficas que 
fundamentam o trabalho da Avina 
sobre acesso à água, além de 
explicar os três modelos de Gestão 
Democrática da Água identificados.

Realização da Assembleia 
Fundacional das CLOCSAS, no 
Equador, com representação de 
14 países no âmbito do Terceiro 
Encontro Latino-Americano de 
Gestão Comunitária da Água.
Lançamento do Programa 
Unificado de Fortalecimento de 
Capacidades para as OCSAS 
com 10 módulos de formação.

A Assembleia do Chile 
promulga a Lei de 

Serviço Sanitário Rural, 
projeto criado e 
promovido por 

lideranças comunitárias 
representadas pela 

federação nacional das 
OCSAS, FANAPRU.

Criação da Iniciativa + Água por 
meio da qual empresas investem na 
restauração de ecossistemas de 
relevância hídrica e na melhoria do 
acesso à água de comunidades 
vulneráveis em três países. Em 
2015, esse número aumenta para 5. 

Lançamento de inovações 
tecnológicas para o acesso à 
água na Feira Tecnológica 
realizada no âmbito do V 
Encontro Latino-Americano de 
Gestão Comunitária da Água em 
San Carlos, Costa Rica.

A Avina e seus parceiros cunham o nome 
OCSAS – Organizações Comunitárias de 
Serviços de Água e Saneamento.
Criação do instrumento de diagnóstico 
para medir o nível de gestão das OCSAS, 
que posteriormente se transformará em 
uma ferramenta virtual chamada 
DOCSAS.

A Avina, CARE LAC e 
Ecodes da Espanha 
firmam uma parceria 
para fortalecer a gestão 
comunitária da água na 
América Latina.
Realização dos três 
primeiros fóruns de 
escuta, espaços de 
diálogo horizontal 
multissetorial em três 
países que apoiam a 
estratégia da parceria.

Realização do Primeiro 
Encontro 
Latino-Americano de 
Gestão Comunitária da 
Água com a 
participação das OCSAS 
de nove países, em 
Samaipata, Bolívia.

Realização do IV Encontro 
Latino-Americano de 
Gestão Comunitária da 
Água, no Paraguai, 
inaugurado pelo 
Presidente da República 
Federico Franco.

Relização das primeiras 
trocas de experiências 
sul-sul pela Iniciativa 
África, com Moçambique, 
Tanzânia e Uganda.

Alcance de uma 
massa crítica de 
28 parcerias com 
10 empresas que 
investem na 
agenda comum 
de acesso à água 
em comunidades 
vulneráveis e na 
restauração e 
proteção de 
ecossistemas 
essenciais para a 
proteção do 
recurso hídrico.  
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Pela primeira vez na história, a Organização das Nações Unidas, por meio do programa 
conjunto OMS/UNICEF de monitoramento do abastecimento de água e saneamento em 
higiene (JMP), estima a quantidade de pessoas que têm acesso à água administrada de 
forma segura, ou seja, água disponível na residência ou lote quando ela é necessária e 
livre de contaminação (fecal e contaminantes prioritários), cumprindo necessariamente 
essas três condições. A partir dessa informação, agora sabemos que 415 milhões de 
pessoas na América Latina e Caribe (65% da população da região) têm acesso à água 
gerenciada de forma segura, enquanto 199 milhões têm acesso a serviços de água básicos 
ou limitados, ou seja, água de uma fonte melhorada, porém ainda não gerenciada de 
forma segura, pois não cumprem com um ou mais dos três fatores indicados (ou não há 
dados disponíveis para saber se cumprem com os referidos fatores).  E sabemos também 
que 20 milhões de pessoas nessa região têm acesso à água de fontes não melhoradas, que 
podem ser um poço ou manancial não protegido ou um rio, córrego, represa, lago, 
reservatório ou canal.

Pela primeira vez na história, a Organização das Nações Unidas, por meio do programa 
conjunto OMS/UNICEF de monitoramento do abastecimento de água e saneamento em 
higiene (JMP), estima a quantidade de pessoas que têm acesso ao saneamento adminis-
trado de forma segura, ou seja, pessoas que têm acesso a instalações sanitárias melhora-
das que não são compartilhadas com outras residências e onde os excrementos são elimi-
nados de maneira segura no próprio local (in situ) ou transportados e tratados em outro 
local.  A partir dessa informação, agora sabemos que na região da América Latina e 
Caribe, somente 142 milhões de pessoas (22% da população) têm acesso ao saneamento 
administrado de forma segura, enquanto 434 milhões de pessoas têm acesso ao sanea-
mento básico ou limitado, ou seja, acesso a instalações melhoradas, compartilhadas ou 
não, porém onde os excrementos não são tratados de forma segura (ou ainda não há 
dados suficientes para comprovar que sejam tratados de forma segura).  Sabemos 
também que outros 39 milhões de pessoas utilizam latrinas não melhoradas e que 19 
milhões de pessoas defecam ao ar livre.



Depoimento

Caetano Scannavino de la ONG
ONG Projeto Saúde & Alegria
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“Vamos levar o sistema de abastecimento e tratamento de água para outros municípios, para outros 
moradores. A parceria com a Avina é muito importante para conferir escala e também para acelerar a 
incorporação de tecnologias, como por exemplo, a energia solar. Esse trabalho que fizemos em parceria 
foi objeto de estudo pelo Ministério do Desenvolvimento e passou a ser política pública para todos os 
programas de acesso à água na região Norte e Nordeste.  Então, o que vocês nos ajudaram a semear 
aqui, agora beneficiará famílias de todos os lugares do Brasil”.

Para ver o depoimento completo, acesse o link:
https://drive.google.com/drive/folders/13RznjTSfwexEG_XF6wmnpr4S9hOlH3gy 






