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ÁGUA E GOVER NO ABERTO
O GRUPO DE TR ABALHO DENTRO DA ALIA NÇA
DE GOVER NO ABERTO

te

UM GOVERNO ABERTO É FUNDAMENTAL PARA A BOA GOVERNANÇA DA ÁGUA |

M

as

Fazer frente aos desafios atuais do manejo da água, desde a universalização da cobertura dos serviços até a limpeza das
vias fluviais do planeta, requer mais do que apenas melhorar a infraestrutura e aumentar os investimentos. Os governos e
a sociedade civil também devem se atentar aos desafios políticos, como a gestão fragmentada dos recursos, a corrupção e
o acesso inadequado e desigual à água segura- recurso fundamental para a vida e sustento das comunidades. A adoção de
práticas de governo aberto pode ajudar os governos a fortalecer sua capacidade institucional, facilitar a coordenação entre
as partes interessadas e resolver as assimetrias de informação para promover uma prestação de serviço de água e saneamento
mais justa, confiável e eficiente. As estratégias e iniciativas de governo aberto se baseiam nos princípios de transparência,
integridade, prestação de contas e também na participação e não discriminação das partes interessadas e de grupos
vulneráveis.

P O R Q U E AL IA NÇA DE G O VERNO ABER TO? | Através da Aliança de Governo Aberto (AGA), os

in

governos e a sociedade civil se comprometeram a co-criar planos de ação de dois anos nos quais estabelecem compromissos em
diversos temas. Este modelo garante que as organizações da sociedade civil e outros atores participem diretamente da configuração
de políticas públicas.
Muitos países já desenvolveram ideias inovadoras focadas na participação efetiva, na transparência, na prestação de contas e no
uso de dados abertos em políticas e programas relacionados à prestação de serviços de água, saneamento e higiene (WASH, na sigla
em inglês). A AGA inclui 79 países, com um número crescente de governos locais inscritos e oferece a seus membros:
Um grande número de defensores que atuam pela água segura e acessível para todos, que reúne tanto atores de
governo aberto quanto atores do setor de água;
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■
■
■

O fortalecimento do apoio político às reformas de água (em curso ou previstas) através de compromissos oficiais
do governo;
Um enfoque participativo que gera confiança entre o governo e o público;

at

■
■

Um fórum inclusivo de múltiplos atores para alcançar os objetivos nacionais de água e saneamento;

Uma oportunidade para entender água e saneamento como direitos humanos básicos e compreender muitas das
causas fundamentais da desigualdade de usufruto desse recurso, o que inclui corrupção, má qualidade da água,
acesso desigual à água e participação pública limitada.
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■

Monitoramento público formal e prestação de contas através do Mecanismo de Revisão Independente, que monitora
e informa o progresso da implementação das metas e compromissos;
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U M A COM UN I D A D E D E P R Á TIC A SO BR E ÁG UA E G O VER N O ABE RTO |
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Em 2017, a Aliança de Governo Aberto em conjunto à Fundação Avina, o Instituto Internacional de Água de Estocolmo (SIWI,
na sigla em inglês), a Rede de Integridade da Água (WIN, na sigla em inglês) e o Instituto de Recursos Mundiais (WRI, na
sigla em inglês) formaram uma Comunidade de Prática sobre Água e Governo Aberto chamado Water and Open Government CoP. Ao
reunir especialistas em água e governo aberto de todo o mundo, o fórum facilita a troca de conhecimento e o desenvolvimento
de abordagens inovadoras e intersetoriais que utilizam a transparência, a participação inclusiva e a prestação de contas para
melhorar os serviços de água e saneamento.

■
■

Criar um mecanismo de trocas de conhecimento para proporcionar aos governos e para a sociedade civil a
informação técnica e a e a experiência necessária para criar compromissos transformadores em água e saneamento;
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■

Criar um mecanismo para dar suporte técnico aos governos interessados no desenvolvimento e implementação de
compromissos específicos em água e saneamento nos Planos de Ação Nacional;

Produzir materiais que sirvam de guia aos profissionais de água para compreender o processo de OGP e as
oportunidades específicas para avançar nas reformas de água
Organizar eventos para fomentar a troca de ideias, experiências, boas práticas e lições aprendidas entre pares e
impulsionar reformas no setor de água e saneamento.
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O objetivo da Comunidade de Prática é fortalecer os vínculos entre os que buscam reformas no setor de água e aqueles de
governo aberto e mobilizar ações que ajudem a tornar realidade os direitos humanos à água e saneamento. Com o apoio do
Fundo Múltiplo de Doadores do AGA, respaldado pelo Banco Mundial, os objetivos da Comunidade de Prática para 2019-2021
incluem:

■

Incorporação de especialistas do setor de água e saneamento no processo de criação de compromissos nos Planos
Nacionais e Locais da AGA;
Participar dos seminários virtuais e eventos do Grupo de Trabalho de Água e Governo Aberto;
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■
■
■
■
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JUNTE -S E A N Ó S | O Grupo de Trabalho oferece uma grande oportunidade para criar pontes e derrubar
barreiras entre profissionais de governos aberto e do setor de água e saneamento. Encorajamos a sociedade civil, as
instituições multilaterais, funcionários públicos e os órgãos públicos a unirem-se ao nosso Grupo de Trabalho e contribuírem
para que a água e o saneamento sejam uma realidade para todos através de:

Compartilhar ferramentas e recursos com os atores da AGA;
Desenvolver ideias de compromissos e apoiar sua implementação;
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Identificar oportunidades para um maior compromisso entre os atores do setor de água e saneamento e do setor de
governo aberto.
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C O N TAT O : WaterOpenGovernment@siwi.org
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