Projeto de Voto nº 519/XIV
De saudação ao Dia Mundial da Água
No dia Mundial da Água pretende alertar-se para a necessidade de poupança de água e
aposta incessante no seu uso sustentável. A água está no centro do desenvolvimento
sustentável e corresponde à promessa central do Objetivo 6 da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento, que defende o acesso universal e equitativo à água potável e ao
saneamento até 2030.
O tema deste ano, definido pela Organização das Nações Unidas é “O valor da Água” e
sobre o que a água significa para as pessoas, o seu verdadeiro valor e como podemos
proteger melhor e de forma mais eficaz este recurso vital. Com efeito, o valor da água é
muito mais do que seu preço - a água tem um valor enorme e complexo para as famílias,
cultura, saúde, educação, economia e integridade de nosso ambiente natural. Como
bem sublinha a ONU, se negligenciarmos qualquer um desses valores, corremos o risco
de administrar mal esse recurso finito e insubstituível.
Sabemos bem que, a água está sob extrema ameaça em função do aumento global da
população, da crescente procura da agricultura e da indústria e do agravamento dos
impactos das mudanças climáticas. Não devem ainda ser descuradas as questões da
contaminação dos lençóis freáticos e a eliminação dos focos de contaminação. A
agricultura representa 69% das captações anuais de água a nível mundial, tornando-a
no setor que mais consome água no planeta. No tocante à indústria esta é responsável
por 19% do consumo de água.
Em mensagem de sinalização desta data, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres,
disse que “o valor da água é profundo e complexo” porque “não há nenhum aspeto do
desenvolvimento sustentável que não dependa fundamentalmente dela.” Sublinhe-se
que hoje, 1 em cada 3 pessoas vive sem água potável. Em 2050, até 5,7 bilhões de
pessoas podem viver em áreas onde a água é escassa pelo menos um mês por ano. Em
2040, a necessidade global de energia deverá aumentar em mais de 25% e a procura de
água deverá aumentar em mais de 50%.
A verdade é que segundo a UNICEF, o abastecimento de água e o saneamento resilientes
ao clima podem salvar a vida a mais de 360.000 crianças todos os anos.
Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, a Assembleia
da República saúda o Dia Mundial da Água, associando-se aos compromissos da atual

Década Internacional de Ação pela Água para o Desenvolvimento Sustentável, 20182028 e reafirma que as políticas sobre o valor da água, saneamento e tratamento de
águas residuais, são fundamentais para a redução da pobreza, o crescimento económico
e a sustentabilidade ambiental.
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