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CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 
XII ASSEMBLEIA GERAL 

BRASILIA – BRASIL 
13 a 16 de outubro de 2013 

 
Comissão de Saúde e Previdência Social 

 
RESOLUÇÃO PARA SEGUIR GARANTINDO O ACESSO UNIVERSAL  

À ÁGUA POTÁVEL 
 
RECORDANDO que, entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 
fixados pela Resolução 55/2 da Organização das Nações Unidas, se encontra o de 
reduzir a mortalidade, para 2015, sendo uma das metas para isso minimizar a 
percentagem da população que não tem acesso ao consumo de água potável e aos 
serviços de saneamento básico, tomando como base no ano 1990; 
 
CONSIDERANDO que, em todo mundo, a percentagem de gente que vive em 
situação de pobreza extrema se reduziu à metade, e que, em 2010, 700 milhões 
menos de pessoas que em 1990 viviam em condições de extrema pobreza; 
 
DESTACANDO nos últimos 21 anos, mais de 2,1 biliões de pessoas conseguiram 
acessar a fontes melhoradas de água potável e que, em 2010, a proporção de 
população com acesso a esse tipo de fontes chegou a 89%, superando o nível de 
76% de 1990; 
 
REAFIRMANDO que, em 1990, pouco menos da metade (49%) da população 
mundial tinha acesso à saneamento melhorado e que a cobertura deve se estender 
ao 75% para cumprir com a meta, sendo o nível mundial atual de 64%; 
 
MARCANDO que, em 2011 na América Latina, a percentagem de população com 
acesso à saneamento melhorado atingiu 82%; 
 
ASSINALANDO que, segundo a meta 7.C dos ODM, o desafio é reduzir à metade, 
para o ano 2015, a percentagem de pessoas sem acesso à água potável e à serviços 
de saneamento básicos e que, para cumprir com a meta do Objetivo de 
Desenvolvimento, seria necessário estender os serviços de saneamento para 
aproximadamente 660.000 pessoas ao dia, todos os dias, entre 2011 e 2015; 
 
PONDERANDO que 60% das pessoas que conseguiu acessar à fontes de água 
potável melhoradas vive em áreas urbanas e que o acesso à água potável da 
população rural pobre, junto com os problemas de qualidade e segurança da água, 
seguem causando profunda preocupação, já que se trata de 636 milhões de pessoas;  
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ASSINALANDO que, apesar dos avanços sem precedentes que se conseguiram, em 
2011, havia 768 milhões de pessoas que seguiam utilizando água de fontes não 
melhoradas;  
 
INSISTINDO que os mais afetados são os mais pobres e marginalizados da 
sociedade, muitos dos quais pagam um alto preço por dispor de quantidades 
reduzidas de água que frequentemente não é de boa qualidade; 
 
ACENTUANDO que, este desafio implica ademais reverter fatores que ofendem o 
meio ambiente e são determinantes para assegurar a sustentabilidade da água doce, 
como a má utilização de terras, o desmatamento, a contaminação dos rios, pântanos 
e outras fontes de água doce bem como a contaminação dos lençóis subterrâneos e 
o uso indiscriminado de água potável com fins industriais; 
 
RECORDANDO a necessidade de medir o impacto das políticas implementadas para 
garantir o acesso universal à água potável; 
 
NÓS, parlamentares das Américas, reunidos em Brasília, Brasil, por ocasião da 
XII Assembleia Geral da Confederação Parlamentar das Américas: 
 
ADERIMOS à Declaração do acesso à água e ao saneamento, adotada em 28 de 
julho de 2010, bem como aos direitos humanos que propõe e, por tanto, ao 
compromisso dos garantir por parte dos Estados, instando a nossos governos que 
sigam atuando para garantir ditos direitos humanos; 
 
COMPROMETEMOS-NOS a seguir respaldando firmemente a Resolução 64/292 da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, adotada em 28 de julho de 2010, bem como 
os objetivos regionais fixados em 2000, no marco dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio; 
 
SEGUIREMOS PUGNANDO para conseguir o Objetivo Regional de Desenvolvimento 
do Milênio em 2015, com respeito a que 93% da população tenha acesso a uma 
melhor fonte de água na América Latina e no Caribe, e para conseguir 
particularmente a universalização do serviço de água potável de qualidade e 
saneamento;  
 
EXPRESSAMOS a prioridade de brindar o acesso à água aos setores de população 
com maior vulnerabilidade, isto é crianças, idosos e pessoas que vivem em estado de 
pobreza;  
 
COMPROMETEMOS-NOS a analisar e a dar a conhecer os programas legislativos 
em matéria de acesso à água potável e de saneamento das águas, a seguir 
preocupados pelos avanços relacionados com dita situação, bem como a seguir 
sensibilizando a nossos colegas parlamentares e aos governos das Américas sobre 
este tema fundamental. 
 

Adotada pela Assembleia Geral da COPA, no dia 16 de outubro de 2013, em Brasília, Brasil 


