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A água é essencial à vida, e é o denominador comum de todos os desafios do desenvolvimento 

sustentável. Precisamos de água para produzir alimentos. Precisamos de água para produzir 

energia. Melhorar o acesso à água significa também que milhões de raparigas podem ir para a 

escola em vez de andarem quilómetros para chegar ao poço. Significa melhorar a saúde 

materna, reduzir a mortalidade infantil, preservar o ambiente. 

Temos que entender melhor as complexas interações entre os recursos interligados como a 

água, a alimentação e a energia. E temos que reconhecer que é impossível gerir esses recursos 

de forma sustentável se os tratarmos isoladamente. Cada modo de produção de energia tem 

incidência sobre a quantidade e a qualidade da água disponível. As escolhas feitas num setor 

repercutem-se no outro, para o bem e para o mal. O Relatório mundial sobre a água lançado 

hoje confirma, por exemplo, que as populações que não têm eletricidade são também aquelas 

que não têm água. Não se trata de uma mera coincidência: é preciso água para produzir 

energia, e é preciso energia para sanear e encaminhar a água. Ambas são indispensáveis ao 

bem-estar e ao desenvolvimento sustentável. 

A sustentabilidade assenta na nossa capacidade para entender todas estas interligações e para 

formular políticas mais adequadas, capazes de abordar os recursos interligados de forma mais 

integrada. O desafio é tanto maior quanto a procura de água e energia dispara, em particular 

nas economias emergentes onde a agricultura, a indústria e as cidades se desenvolvem a um 

ritmo vertiginoso. Temos de encontrar meios para garantir um acesso à água e à energia, em 

qualidade e em quantidade suficiente, de forma sustentável. 

A sustentabilidade assenta também numa melhor cooperação de todos os atores com 

responsabilidades no domínio da água – decisores políticos, cientistas e empresas públicas ou 

privadas que demasiadas vezes se ignoram apesar de dependerem mutuamente uns dos 



outros. Foram dados passos importantes em 2013 com o Ano internacional da cooperação no 

domínio da água. A iniciativa sobre saneamento, de Jan Eliasson, Secretário-geral adjunto das 

Nações Unidas, apela ao reforço da ação coletiva para uma melhor gestão dos resíduos 

humanos e das águas residuais. A falta de saneamento tem consequências devastadoras, em 

particular para as crianças, e a chave do problema passa também pela energia. 

Há água suficiente no Planeta para todos. Aquilo que ainda nos falta, é uma melhor 

governança e a coragem coletiva para definirmos compromissos equitativos. Estes devem 

apoiar-se nos resultados da investigação e em dados fiáveis. A UNESCO vai continuar a colocar 

os seus recursos ao serviço desta causa, nomeadamente o seu Programa hidrológico 

internacional, o Instituto de Delf para a Educação relativa à água, os centros e cátedras 

especializados na água, os dados do Programa mundial de avaliação dos recursos hídricos. 

Todos podem contribuir para reforçar as capacidades, aprofundar a investigação, partilhar as 

boas práticas. Juntos, poderemos integrar melhor a água e o saneamento, e o vínculo entre 

água e energia como alavancas positivas para o desenvolvimento sustentável. 

 

Irina Bokova 


