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Gestão Sustentável do direito à água e
Cooperação Internacional

• Resolução nº 64/292 – ONU: Água como direito humano

fundamental e bem comum.

• A melhoria regulatória e institucional é essencial para

ampliar os investimentos e a qualidade dos serviços

(CNI, 2018).



• Decreto nº 9.980, de 20 de agosto de 2019 – estabelece à 

SEAS a competência sobre as ações de implementação da 

Agenda 2030 no Brasil.

• Coordenar, solicitar e consolidar ações e informações.

• Ações estratégicas para a implementação da Agenda abordarão 5 

dimensões: Social, Econômica, Ambiental, Institucional e 

Territorial.

• Projeto Estratégico da SEAS

Secretaria Especial de Articulação Social - SEAS



Plano Estratégico – Projeto Agenda 2030
DIMENSÕES / PLANO DE AÇÃO

Social

Institucional

Econômica
Territorial

Ambiental

✓ Plano de Disseminação/Comunicação

✓ Disseminação da Agenda 2030 nos 
Estados e Municípios

✓ Governança da Agenda 2030

✓ Captação de Investimentos Externos

✓ Articulação com Bancos de Governo

✓ Melhoria do Ambiente Regulatório das 
OSC’s

✓ Acessão OCDE



Fonte: ANA, 2019

Aspectos Geopolíticos



Fonte: ANA, 2019



ODS 6: Papel Regional do Brasil

• Meta 6.5: Implementar a gestão integrada dos recursos hídricos.
• Objetivo 6.a: Ampliar a cooperação internacional e o apoio à

capacitação.
A meta 6.a é monitorada pelo Indicador 6.a.1 - Montante de ajuda 

oficial ao desenvolvimento na área da água e saneamento, inserida num 
plano governamental de despesa.

• Estabelecimento de mecanismos de cooperação
técnica com países transfronteiriços, priorizando
ações de intercâmbio de informações.

• Avaliar resultados já obtidos e replicá-los para
bacias e aquíferos nos quais a troca de
informações ainda não está estabelecida.



Exemplo de indicador

Fonte: ANA 2019



Plataforma acompanhamento metas SEGOV-IBGE

Fonte: IBGE 2019

http://www.pgiods.ibge.gov.br/index.html?mapid=154
http://www.pgiods.ibge.gov.br/index.html?mapid=154


Brasil: Cooperação Internacional

Internalização de melhores práticas:

O Grupo temático 
Água, em 

consonância com o 
ODS 6, colabora para 
a construção de uma 

agenda de 
governança da água.

Think tank que busca 
criar network e 
contribuir com 

conhecimentos para 
o avanço do ODS 6.

Publicação do 
estudo “Water

charges in Brazil”, 
2017, e diálogos 

com a ANA.

O Prosperity Fund, a 
partir do Diálogo 

Econômico-Financeiro 
BR-UK, apoia o projeto 
de finanças verdes com 

o gov. brasileiro. 
Saneamento é uma das 

prioridades.



Brasil: Cooperação Internacional

Estratégias específicas com linha de crédito e apoio aos
setores público e privado:

USD 
500 

milhões

Saneamento básico será uma das prioridades 
do Fundo do Nacional de mudança do Clima

R$700 
milhões

Projeto com a SABESP para melhoria de 
saneamento básico na baixada santista 

USD 10 
bilhões

Fundo Soberano da Arábia Saudita poderá 
realizar investimentos em saneamento

USD 
64,5 

milhões

O projeto REAGUA, do estado de São Paulo, 
beneficiou 97.400 pessoas



Brasil: Cooperação Internacional

Estratégias específicas com linha de crédito e apoio aos
setores público e privado:

Programa de microcrédito inovador que ajuda 
pessoas terem acesso à água potável e 

saneamento. Começou a operar no Brasil em 
2017 e encontra-se em expansão.

Se comprometeram em trabalhar juntos para 
desbloquear USD 1 bilhão em investimentos em 
soluções inovadoras para suprir as 2.6 bilhões de 

pessoas no mundo sem acesso à saneamento.

Projeto “Saneamento Básico Rural Ceará IV” 
com a Companhia de Esgoto do Ceará 

(Cagece) no pipeline.
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