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CANDIDATOS
À PRESIDÊNCIA
DO CHILE DEBATEM
SOBRE O FUTURO
DA ÁGUA
No âmbito da eleição presidencial 2021, foi realizado o
primeiro debate temático televisionado sobre o futuro da
água no Chile com a participação de todos os candidatos.
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O Chile está entre os 10 países mais expostos
aos efeitos negativos das mudanças
climáticas segundo o Índice Global de Risco
Climático elaborado pela Germanwatch. Uma
das consequências mais evidentes disso é a
grave crise hídrica que o país atravessa há
mais de uma década, com seus efeitos na
natureza, na atividade econômica, na
agricultura e na população.
Há 5 anos, a Fundación Avina trabalha junto
à Fundação Chile e Fundação Futuro
Latinoamericano en Escenarios Hídricos, uma
iniciativa que busca gerar, por meio do
diálogo com diferentes atores-chave,
informações e propostas em prol das
comunidades, do meio ambiente e dos
diferentes setores de produção. Nesse
contexto, foi criado um espaço para que os
cidadãos pudessem exercer seu direito ao
voto de maneira informada e com
conhecimento das propostas dos diferentes
candidatos à presidência frente ao novo
cenário hídrico do país.
O debate foi dividido em quatro blocos nos
quais foram abordados temas essenciais
para enfrentar a situação de escassez hídrica:
institucionalidade e governança da água;
modelo de gestão, direitos de água e
regulamentação; soluções para alcançar a
segurança hídrica e medidas concretas para
os primeiros 100 dias de governo.

Por que a Fundación
Avina aposta nessa
iniciativa?
Em vista da crise hídrica, é urgente criar
espaços de trabalho colaborativo que
envolvam diferentes atores. A gravidade da
crise traz a necessidade de promover o
diálogo não somente entre os setores
público e privado, mas também com aqueles
que, a partir da sociedade civil e da
academia, estão, há anos, levantando vozes
de alerta e trabalhando em soluções
inovadoras. Tudo isso não será suficiente
para avançar na direção de mudanças
radicais se não houver a participação de
todos os cidadãos e principalmente dos
setores diretamente afetados.

O que a Fundación Avina
e seus parceiros fizeram?
O envolvimento da população na crise
hídrica padece de graves assimetrias e
desigualdades na tomada de decisões. A
Fundación Avina facilitou processos que
aumentaram a colaboração para possibilitar
a redistribuição de poder e a ampliação do
espaço cívico, promovendo a participação
inclusiva e a organização e influência dos
cidadãos para lidar com a necessária
adequação da gestão da água.

Impacto alcançado
O debate se estendeu por duas horas e os
candidatos apresentaram propostas sobre
os temas nos quais a Fundación Avina e
seus parceiros estão trabalhando há anos.
Isso foi possível devido ao formato
previamente acordado com a emissora de
televisão. A secretária executiva da
Escenarios Hídricos, Ulrique Broschek,
estava presente do estúdio e participou
como moderadora do debate.
O impacto alcançado em termos de
audiência foi de 5 pontos, o que significa
400 mil telespectadores e ocupou toda a
imprensa nacional impressa e meios de
comunicação digitais nos dias posteriores.
No Twitter, o debate ficou nos trending
topics por mais de duas horas.
Políticas públicas. Pela primeira vez e de
forma inédita desde a volta à democracia
em 1990, os candidatos à presidência
participam de um debate público para
apresentar posicionamentos e propostas
sobre uma política pública essencial para o
país, como é o caso da gestão hídrica.
Mudanças nas relações de poder.
Pela primeira vez, conseguimos alcançar
um público amplo com um tema de
importância e urgência centrais definindo
compromissos de quem venha a exercer o
poder político no Chile com medidas
concretas perante os cidadãos.
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A grave crise hídrica e as propostas de soluções em seus
diversos âmbitos institucionais, normativos e programáticos
foram discutidas publicamente pelos candidatos à presidência
em um debate televisionado temático nunca antes visto. Assim,
a Fundación Avina e seus parceiros conseguiram aproximar os
cidadãos de um dos temas mais importantes para o futuro do
país e do planeta“.
Leonardo Moreno, Fundación Avina.
“A importância do debate realizado reside no fato de que o novo
governo assumirá, em março de 2022, um país mergulhado em
uma crise hídrica profunda. Em termos políticos, as medidas de
respostas e acordos que possam ser realizados nos primeiros
100 dias de governo serão fundamentais. A partir da iniciativa
Escenarios Hídricos, juntamente com a Fundación Avina e a
Fundação Chile, abrimos um espaço voltado para os cidadãos
para avançar nesses acordos”.
Diego Luna Quevedo, representante no Chile da Fundação
Futuro Latinoamericano.

Impacto nos eixos
estratégicos
da Fundación Avina

Inovação
Democrática
Ação Climática
Economia Justa
e Regenerativa

Impacto nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O impacto em números

5 candidatos
à Presidência da República do Chile
participaram do debate televisionado.

400.000
pessoas assistiram
ao debate e foi registrada

alta influência
nas redes sociais.
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Impacto nos componentes do processo colaborativo
Relevância

A crise hídrica, que se prolonga por mais de uma década,
é abordada pelos candidatos à presidência, que se
comprometem com os cidadãos pela busca de soluções
concretas.

Momento
decisivo

A crise hídrica aumenta, levando as autoridades a
decretarem escassez em mais de 50% do país. Os
cidadãos demandam soluções imediatas frente à falta de
água para consumo humano.

Escalabilidade

O debate público é uma ferramenta de escalabilidade em si
mesma.

Déficit de
colaboração

A Escenarios Hídricos convoca atores diversos para formar
uma parceria visando abrir espaços de participação dos
cidadãos, com comprometimento por parte da futura
autoridade presidencial.

Capital Social

Criação de plataformas de vinculação e trabalho que
convocam os candidatos à presidência a participar.

Visão
unificadora

Planejar soluções urgentes e estabelecer seu
compromisso com os cidadãos.

Agenda
de ação
comum

As ações permitiram planejar de maneira aberta a crise e
suas soluções, e estabelecer a responsabilidade da futura
autoridade máxima do país.

Inovação

A interpelação ao sistema político permitiu estabelecer
compromissos pela primeira vez com os cidadãos.

Impacto

Colocar no debate nacional a crise hídrica e agenda de
compromissos claros em curto prazo.

