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Resolução  

 
Os parlamentares das Américas, reunidos na ocasião da terceira sessão ordinária da 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Confederação 

Parlamentar das Américas, realizada na cidade de Québec, no Canadá: 

Reconhecendo que as medidas que visam proteger e criar as reservas d’água doce terão 
uma incidência direta na disponibilidade desse recurso a curto, médio e longo prazo, 
principalmente nas regiões em que as mudanças climáticas provocam uma importante 
redução das precipitações; 
 
Conscientes que haverá uma crescente demanda desse recurso essencial nos próximos 
anos e que ocorrerá uma redução da disponibilidade desses recursos em várias regiões 
do mundo, devido ao aumento da população mundial e das repercussões das mudanças 
climáticas na quantidade e qualidade dos recursos naturais, principalmente água; 
 
Considerando que a responsabilidade de proteger os recursos hídricos deve ser 
compartilhada por todos os níveis de governo (federal, regional, estadual e municipal), 
pelas legislaturas, pelos especialistas no assunto e pela população toda; 
 
Convictos de que as soluções devem ser integrais e multidisciplinares, para solucionar 
com eficácia a problemática da crise da água, sem no entanto gerar outros problemas 
ambientais ou afetar a disponibilidade dos alimentos e dos serviços cuja qualidade e 
quantidade dependem de recursos hídricos; 
 
A fim de assegurar um acompanhamento dos compromissos assumidos durante as 
sessões precedentes e para que os acordos influenciem de maneira positiva nossos 
órgãos legislativos e a ação conjunta de nossos governos e dos cidadãos de nossos 
países; 
 
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é favorável ao que 
segue:  
 



RESOLUÇÕES 
 
Divulgar os acordos aprovados no decorrer dessas sessões, assim como as informações 
pertinentes sobre a proteção dos recursos hídricos, tanto diante de nossos colegas 
legisladores como no marco da prestação de contas aos nossos eleitores, a fim de 
sensibilizar a população em relação ao fato que a preservação e a boa gestão da água 
constituem uma responsabilidade conjunta; 

 
Fazer uma compilação ou um documento de apoio, relatando os progressos legislativos 
efetuados em todos os países membros da COPA em relação à preservação e à gestão 
adequada dos recursos hídricos. Esse documento seria um guia para que sejam repetidas 
em outros horizontes as experiências bem-sucedidas e para que sejam multiplicadas as 
medidas visando garantir o respeito do direito fundamental, que constitui o acesso à água 
de qualidade e em quantidade suficiente; 
 
Reiterar nosso comprometimento em relação ao meio ambiente, a fim de dar 
continuidade à análise das leis vinculadas às mudanças climáticas e favorecer medidas 
que busquem aprimorar o marco regulatório, destacando principalmente a prevenção, 
além de respeitar os acordos sobre as bacias transfronteiriças;  
 
Trabalhar a fim de assegurar a participação de nossos governos em eventos 
internacionais sobre mudanças climáticas e apoiar a implantação de ações eficazes para 
uma real redução das emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa pelos países 
desenvolvidos e o respeito dos acordos sobre a redução das emissões poluentes. Além 
disso, implantar estratégias visando garantir a estrita observância desses acordos em 
todos os setores da sociedade e do governo; 
 
Definir nas leis pertinentes, as sanções a serem infligidas a todos os poluidores de cursos 
d’água ou o meio ambiente, particularmente quando se trata de aquecimento climático,  
pois isso coloca em perigo nossos recursos hídricos, ou a todos que negligenciam a 
preservação dos recursos hídricos, baseando-se nas conclusões do diagnóstico realizado 
anteriormente em cada país. Além do mais, prever medidas incitativas aos indivíduos e às 
organizações que contribuem para a utilização sustentável, para a preservação e para a 
gestão integral desses recursos; 
 
Exortar os legisladores do continente, através da Comissão de Meio Ambiente e do 
Desenvolvimento Sustentável, a incentivar e integrar o projeto da Rede de Mulheres das 
Américas para a Água. 
 
Promover a criação de um órgão de divulgação (publicação, site Internet, revista, etc.) 
oficial da presente Comissão para difundir os trabalhos de especialistas sobre 
diagnósticos de casos específicos ou promover medidas que visem a preservação do 
meio ambiente. Uma iniciativa como essa possibilitaria também fortalecer a colaboração 
entre os parlamentares que apoiam leis favoráveis à preservação dos recursos naturais; 
 



Impor maior rigor nos diferentes marcos regulatórios vinculados à certificação ambiental 
e tentar padronizar em nível internacional, a fim de evitar que o setor privado esquive-se 
de suas responsabilidades em relação à proteção ambiental; 
 
Favorecer o investimento público e privado em projetos de pesquisa e desenvolvimento 
de novas tecnologias verdes, possibilitando uma melhor utilização dos recursos hídricos e 
diminuir, na medida do possível, a degradação dos recursos naturais provocada pelos 
processos de produção (agrícolas, industriais, etc.) e a utilização doméstica da água. 

 
Adotada em Québec, Canadá, 8 de setembro de 2011 


