Comissão do Processo Regional
Mensagem do 8º Fórum Mundial da
Água
O Processo Regional do 8º Fórum Mundial da Água afirma a
importância dos compromissos da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável e reconhece os resultados
alcançados pelos países, mas salienta que o ritmo do
progresso é insuficiente, em muitas regiões, para atingir as
metas acordadas.
O Processo Regional reconhece que diferentes regiões e
países estão avançando em direção aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) em velocidades e a
partir de pontos de partidas diferentes.
Para atingir os compromissos da agenda é necessário
expandir de forma sustentável os investimentos em água.
Recursos financeiros terão de ser encontrados em nível
mundial e nos países das diferentes regiões. A mobilização
de financiamento requer boa governança.
Os desafios para alcançar o ODS 6 tendem a continuar a
aumentar, em parte devido às mudanças climáticas. As
mudanças climáticas representam desafios em todo o mundo
em diferentes intensidades, peculiaridades e efeitos, que são
percebidos nas regiões e experimentados localmente.
Também é importante reconhecer que o desenvolvimento e
implementação de soluções devem tomar em conta os
contextos regionais. Cooperação regional fortalecida,
inclusive por meio de plataformas, networks e comissões
regionais, pode ajudar a construir capacidades e a mobilizar
recursos para agir na promoção dos ODSs relacionados com
a água, incluindo todos os aspectos da segurança hídrica.
Nos Relatórios Regionais1, as regiões compartilham suas
melhores práticas, lições aprendidas, desafios e soluções. No
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melhor espírito do 8º Fórum Mundial da Água, os Relatórios
Regionais representam um esforço para compartilhar ideias e
ações sobre a água na construção da sustentabilidade com
participação conjunta de governos nacionais, autoridades
locais e regionais, setor privado e sociedade civil.
A comissão do Processo Regional do 8º Fórum Mundial da
Água oferece as seguintes mensagens-chave:
1) O progresso em direção ao ODS 6 não está em ritmo
para que a agenda 2030 seja alcançada;
2) O financiamento, em todas as suas formas, precisará
ser aumentado significativamente;
3) Os impactos das mudanças climática podem aumentar a
dificuldade de alcançar a agenda 2030.
O Processo Regional convida a comunidade internacional a
agir enquanto caminhamos de Brasília a Dakar 2021.
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