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Este quadro estratégico é a primeira parte da estratégia SWA 
2020-2030. Será complementado pelo Roteiro e Quadro de 
Resultados Globais, bem como Roteiros Regionais. Espera-se 
que o quadro completo seja concluído até o final de 2020.

SANEAMENTO E ÁGUA
PARA TODOS
A SWA é uma parceria de várias partes interessadas 
oriundas de governos e dos seus parceiros da sociedade 
civil, do setor privado, agências das Nações Unidas, 
instituições de pesquisa e aprendizagem, bancos de 
desenvolvimento e comunidade de doadores. Através 
do seu poder de convocação, os parceiros estimulam 
a liderança política e, em conjunto, preconizam e 
coordenam ações nos setores da água, saneamento e 
higiene. Os parceiros partilham a convicção de que a 
tomada de decisões colaborativa e liderada pelo governo, 
integrando as várias partes interessadas, leva a soluções 
mais eficazes e sustentáveis. 

MISSÃO
A missão da Parceria SWA é a de eliminar as desigualdades 
na realização do direito de qualquer ser humano à água e ao 
saneamento. 

Fazêmo-lo agregando a vontade política, assegurando a boa 
governação e ajudando a otimizar o financiamento.  A parceria 
concentra-se nos indivíduos, comunidades, países e regiões mais 
vulneráveis e mais difíceis de alcançar e coloca as mulheres e 
as meninas no centro da questão, não apenas como recetoras 
passivas, mas como agentes dinâmicos de mudança. A SWA 
tira o máximo partido do poder coletivo dos seus parceiros para 
apoiar ações lideradas pelos governos e implementadas pelas 
várias partes interessadas a nível nacional, regional e global.OBJETIVOS

1. Construir e sustentar vontade política para 
eliminar as desigualdades no acesso à água, 
saneamento e higiene

2. Impulsionar as abordagens das várias 
partes interessadas para alcançar o acesso 
universal aos serviços

3. Reunir as partes interessadas para 
fortalecer o desempenho do sistema e atrair 
novos investimentos

PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Esforços de várias partes interessadas 
Sustentabilidade de serviços e ações
Não deixar ninguém para trás
Transparência e responsabilidade
Tomada de decisões com base em elementos concretos
Direito Humano ao acesso à água potável e ao saneamento
Eficácia da colaboração e ajuda internacional

A NOSSA
VISÃO 

ÁGUA, SANEAMENTO 
E HIGIENE  
PARA TODOS, 
SEMPRE E EM 
QUALQUER LUGAR.
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Na última década, a água, saneamento e higiene 
testemunharam o excelente apoio político a nível global. 
O reconhecimento do direito humano à água potável e ao 
saneamento em 2010 foi um primeiro passo importante: 
criar as bases para a adoção das metas e indicadores dos 
ODS para água, saneamento e higiene básica. Em 2015, os 
líderes globais reuniram para acordar uma visão histórica: 
comprometeram-se com o acesso universal à água, 
saneamento e higiene até 2030, definindo uma meta ODS 
dedicada à água para orientar o mundo a trabalhar nesse 
sentido.

Aproveitar a ambição global gera resultados. Desde o ano 
2000, países em todo o mundo têm visto um progresso 
sem paralelo, estendendo a cobertura do saneamento 
e da água potável gerida com segurança. No entanto, à 
medida que avançamos para a terceira década do milénio, 
há ainda assuntos por resolver para atingir os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milénio; e, na trajetória atual, o 
mundo não cumprirá as metas dos ODS 6.1 e 6.2 de 
cobertura global universal da água gerida com segurança, 
saneamento gerido com segurança e higiene básica até 
2030.  A escala do desafio exige soluções diferentes e 
um foco renovado, se queremos atingir essas metas 
ambiciosas. Um conjunto cada vez mais sólido e crescente 
de dados concretos indica-nos que existem inúmeras 
oportunidades interessantes que podem melhorar 
substancialmente a prestação dos serviços de água, 
saneamento e higiene.  A experiência diz-nos que gerar 
maior vontade política e envolver impulsionadores de alto 
nível no setor melhora a governação e a eficiência, levando 
a maiores fluxos financeiros essenciais para o sucesso.  O 
mundo está fora dos trilhos - mas há esperança; é possível 
um progresso mais rápido, se pudermos transformar os 
nossos maiores desafios em oportunidades. 

Primeiro, as pessoas que ficaram mais para trás 
devem ser alcançadas na próxima década, eliminando 
progressivamente as desigualdades e colocando 
as mulheres e meninas no centro das ações. O 
desenvolvimento económico aumentou a procura global 
de serviços como a água, o saneamento e a higiene. 
No entanto, a velocidade do crescimento populacional 
nas áreas urbanas, particularmente em assentamentos 
informais, coloca os sistemas existentes sob grande 
pressão, remetendo ao esquecimento as populações rurais 
mais carenciadas. As barreiras ao acesso são ainda mais 
complexas para pessoas deslocadas à força ou que vivem 
em situações de fragilidade.  

Segundo, devem ser implementados sistemas de 
abastecimento resilientes que respondam aos riscos 
climáticos, incluindo os contextos mais frágeis.  Os 
desafios económicos e o crescimento da população estão 
a colocar mais pressão nos orçamentos e nos serviços.  
A disponibilidade de água é finita, com uma parcela 
significativa de água doce usada para a agricultura, 
indústria e energia. As mudanças climáticas e a poluição 
não controlada dos recursos hídricos afetarão cada vez 
mais a disponibilidade, a segurança e a qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas. Os investimentos, financeiros e 
de outras naturezas, dão geralmente prioridade à criação 
de uma infraestrutura de larga escala, que muitas vezes 
levam a desafios de sustentabilidade quando os custos 
operacionais e de manutenção não podem ser atendidos.  O 
fortalecimento dos sistemas nacionais e a boa governança 
da água, saneamento e higiene devem, portanto, ser vistos 
como investimentos igualmente valiosos e prioritários. Em 
situação de crise, uma melhor preparação e coordenação 
com as organizações de emergência deve garantir 
respostas mais rápidas e eficientes. Especialmente em 
crises prolongadas, é preciso aproveitar as oportunidades 
para aplicar abordagens de desenvolvimento adequadas, 
oferecendo serviços melhores e mais acessíveis, que 
possam servir as populações a longo prazo.

Terceiro, os impulsionadores de alto nível nos ministérios 
ou nos reguladores nacionais devem estar na vanguarda 
dos nossos esforços de melhorar o acesso e qualidade da 
água, do saneamento e da higiene. Os ODS alargaram a 
necessidade imperativa de água potável, saneamento e 
higiene, concentrando-se além do agregado familiar, para 
incluir ambientes institucionais como escolas, instalações de 
assistência médica, locais de trabalho, locais de detenção e 
comunidades de refugiados. Os impulsionadores assumem 
a responsabilidade aumentada de se concentrarem 
nesse imperativo alargado, fornecendo uma voz que 
possa atravessar os departamentos e garantindo que as 
considerações sobre a água, saneamento e higiene sejam 
cada vez mais uma prioridade ao mais alto nível.

Finalmente, é essencial o melhoramento das ligações com 
agendas mais amplas para além do ODS6. A Agenda 
de Desenvolvimento Sustentável para 2030 descreve 
ambições que reforçam mutuamente o desenvolvimento 
- interligações complexas que contarão com parcerias 
de várias partes interessadas como um meio essencial 
de implementação, conforme exigido no ODS17. A 
disponibilidade adequada de água, saneamento e higiene 
básica melhora os resultados na educação e na saúde, 

DESAFIO E OPORTUNIDADE  
ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE 
NA AGENDA 2030

autonomiza mulheres e meninas, fortalece 
as economias e, quando gerida de maneira 
sustentável, protege o ambiente.  Os 
resultados sociais e económicos positivos 
podem ser vistos através de reduções 
nas doenças diarreicas e melhoria da 
nutrição, melhorias na frequência escolar 
das meninas, maior produtividade, cursos 

de água mais limpos, ecossistemas 
saudáveis e melhor acesso ao trabalho, 
principalmente para as mulheres.  
Compreender essas ligações complexas 
pode ser um desafio, mas elas também 
apresentam uma grande variedade de 
oportunidades.   As nossas ambições 
podem ser alcançadas oferecendo a nossa 
experiência e conhecimento a outras 
pessoas, inclusive emprestando a nossa 
voz a esforços conjuntos de divulgação. E 
funciona nos dois sentidos: aumentará o 
interesse dos atores não tradicionais do 
setor em melhorar a água, o saneamento e 
a higiene básica. Devemos capitalizar essas 
oportunidades, entendendo e adotando 
conexões com essas agendas mais amplas 
nos próximos anos. 

O progresso em direção ao acesso 
universal e a sistemas sustentáveis à 
velocidade e escala necessárias deve 
assentar no reconhecimento de que as 
prioridades nacionais ditam a ação ou 
a inação. Quando os sistemas nacionais 
liderados pelos governos são fortalecidos, 
inclusive a nível subnacional, ficamos a 
saber que é possível causar um impacto 
real.

Uma abordagem bem coordenada das 
várias partes interessadas a vários níveis 
pode estimular a vontade política para a 
ação, acionando uma mudança radical no 
apoio financeiro necessário à concretização 
dessa ação. Esse é o contexto do trabalho 
da parceria da SWA - e essas são as 
oportunidades que devemos aproveitar na 
próxima década.
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AS NOSSAS
CONQUISTAS

  
Há mais de dez anos, os governos e parceiros de 
desenvolvimento debatiam-se para obter uma resposta 
coordenada às necessidades de água, saneamento e higiene 
das pessoas. Havia uma clara falta de priorização política 
dessas questões centrais por parte de toda a comunidade 
de desenvolvimento. O progresso em direção às metas 
correspondentes, conforme definido pelos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio, foi insuficiente. A parceria 
Saneamento e Água para Todos (SWA) foi criada em 2010 
como poder de convocação para galvanizar a liderança política 
e preconizar ações coordenadas sobre água, saneamento 
e higiene. A necessidade da obtenção de dados sólidos foi 
reconhecida desde o início: elementos sólidos que permitam 
aos governos tomar decisões informadas com base na 
monitorização de serviços, na governação, nos recursos 
humanos e no financiamento a nível nacional, regional e 
global.

Até 2015, ficou claro que a parceria tinha influenciado 
positivamente a visibilidade e o financiamento do setor, 
bem como a melhoria do acesso ao saneamento. A parceria 
convocava assim o único fórum permanente de várias partes 
interessadas para o diálogo político sobre a água, saneamento 
e higiene, aos mais altos níveis. A participação nessas 
‘Reuniões de Alto Nível’ de ministros do setor e das finanças 
foi forte, fornecendo informações valiosas sobre prioridades e 
experiências de todo o mundo.

Ficou evidente que para realizar as ambições e os 
compromissos assumidos durante essas reuniões ministeriais 
globais, estas devem ser apoiadas por ações a nível nacional. 
A parceria estava determinada a melhorar os esforços 
de divulgação coletiva; para aprimorar a eficácia dos 
compromissos e garantir que estes estejam alinhados com as 
prioridades e planos dos países. Em 2018, a parceria da SWA 
criou o ‘Quadro Estratégico SWA’; fornecendo uma base para 
o trabalho conjunto de fortalecimento dos sistemas nacionais 
e da governança da água, saneamento e higiene em todo o 
mundo. 
 

O Quadro Estratégico reuniu os seguintes elementos:

1.   Os “Princípios Orientadores” originais da parceria, 
que descrevem porque os parceiros trabalham em 
conjunto.

2.   Os ‘Comportamentos colaborativos’, que definem como 
os parceiros trabalham em conjunto, com base em 
princípios de eficácia do desenvolvimento acordados 
internacionalmente.

3.   Os “Blocos de construção”, que definem o que os 
parceiros pretendem criar em conjunto: financiamento, 
instituições fortes, políticas e estratégias setoriais, 
desenvolvimento de capacidades e revisão constante.

4.   O “Mecanismo de Responsabilidade Mútua”; um novo 
meio para interligar ainda mais as atividades da SWA 
a nível global e nacional através de abordagens das 
várias partes interessadas.

São esses elementos que guiaram a parceria da SWA, 
fornecendo uma visão comum que possibilita e alimenta não 
apenas o diálogo, mas também o progresso no setor da água, 
saneamento e higiene. E a parceria tem força: temos agora 
centenas de parceiros envolvidos, incluindo governos dos 
cinco continentes.

No futuro, a parceria precisa de uma narrativa partilhada e 
um caminho mais forte e mais simples em direção a 2030, 
pelos quais todos os parceiros são responsáveis; um esforço 
mais concertado e sustentado a nível nacional para remover 
constrangimentos e permitir sistemas mais fortes; uma 
abordagem mais focada, com pontos de entrada claros para 
que novos parceiros promovam ligações fortes com agendas 
mais amplas, incluindo género, clima, resposta humanitária, 
nutrição, saúde, educação e direitos humanos;  precisamos 
ainda de mais eficiência e transparência na mobilização dos 
recursos novos e existentes, para conseguirmos fazer chegar 
água, saneamento e higiene a todos.

EVOLUÇÃO DA  
PARCERIA SWA 

Os 5 grupos constituintes da SWA

Governos Organizações da 
Sociedade Civil

Agências de Apoio 
Externas

Setor Privado Instituições 
de Pesquisa e 
Aprendizagem

VISIBILIDADE E REDE

Somos reconhecidos como uma 
plataforma de mobilização de 
parcerias entre governos e outras 
partes interessadas, para um maior 
envolvimento e progresso em direção aos 
ODS 6.1 e 6.2.

Aumentámos a conscientização sobre 
questões de água, saneamento e higiene 
a nível político.

Melhorámos a compreensão dos governos 
sobre como as políticas de água, 
saneamento e higiene podem beneficiar 
ou afetar as grandes preocupações com a 
saúde e o meio ambiente.

Avançámos em relação à importância 
do saneamento, em diálogos focados 
principalmente na água.

Envolvemos ministros de governos 
de todo o mundo, incentivando-os a 
participar na busca de soluções para 
alcançar o acesso universal à água, 
saneamento e higiene.

PARCERIAS COM 
VÁRIAS PARTES INTERESSADAS

Reunimos diferentes partes interessadas, fornecendo 
uma estrutura de parceria inclusiva que oferece uma 
ação coletiva legítima a nível internacional e, cada vez 
mais, ao nível do país.

Reconhecemos que um maior número de partes 
interessadas, como o setor privado, instituições de 
pesquisa e aprendizagem e organizações da sociedade 
civil, pode contribuir significativamente para o objetivo de 
levar água, saneamento e higiene a todos.

Aumentámos substancialmente o envolvimento dos 
parceiros da SWA, fornecendo uma plataforma onde 
possamos progredir em direção a uma visão comum.

Estamos a aumentar os processos de responsabilização: 
os compromissos apresentados inicialmente pelos 
governos e doadores estão a começar a incorporar-se 
nas políticas, processos e estruturas nacionais.

ENVOLVIMENTO AOS NÍVEIS 
NACIONAL, REGIONAL E GLOBAL

Retirámos a discussão para longe do Norte Global e aproximámos o 
processo de diálogo das regiões e dos países.

Criámos oportunidades para governos e parceiros trocarem boas 
práticas; conduzindo a políticas nacionais mais fortes e estruturas 
e processos de parceria inclusivos para a água, o saneamento e a 
higiene.
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A missão da Parceria SWA é 
eliminar as desigualdades na 
realização do direito de qualquer 
ser humano à água e ao 
saneamento. 

Fazêmo-lo aumentando a vontade 
política, assegurando a boa 
governação e ajudando a otimizar 
o financiamento. A parceria 
concentra-se nos indivíduos, 
comunidades, países e regiões 
mais vulneráveis e mais difíceis de 
alcançar e coloca as mulheres e as 
meninas no centro da questão, não 
apenas como recetoras passivas, 
mas como agentes dinâmicos de 
mudança. A SWA tira o máximo 
partido do poder coletivo dos 
seus parceiros para apoiar ações 

A NOSSA MISSÃO

A parceria da SWA tem um mandato global para 
eliminar as desigualdades no acesso à água 
potável, saneamento e higiene. Todos os países 
têm um contexto único, que precisa ser refletido 
no equilíbrio de esforços: priorização de políticas, 
fortalecimento e financiamento de sistemas e 
colaboração. As pessoas, comunidades e países mais 
distantes e vulneráveis   exigirão apoio adicional; um 
foco especial para os ajudar a superar barreiras e 
progredir ao ritmo necessário. Esse apoio adicional 
será refletido nas atividades da SWA aos níveis 
nacional, regional e global.

A NOSSA VISÃO

A nossa visão para a próxima década continua a ser uma narrativa forte, 
simples e partilhada para orientar a parceria. É um compromisso claro e 
inequívoco, pelo qual todos os parceiros são responsáveis.

Foco especial naqueles que estão 
fora da rota e ficaram para trás

Todos
Alcançar acesso 
universal a água 
segura e acessível 
e saneamento e 
higiene adequados 
- eliminando 
desigualdades, 
concentrando-se 
nas populações 
mais marginalizadas 
e vulneráveis   e 
colocando mulheres e 
meninas no centro da 
questão.

Sempre
Impulsionando 
serviços de água 
e saneamento 
sustentáveis e 
resilientes ao 
clima.  Garantindo 
que os direitos 
humanos à água 
e ao saneamento 
sejam cumpridos em 
todos os momentos, 
inclusive durante e 
após situações de 
crise ou desastre.

Em qualquer 
lugar
Garantindo que 
o acesso à água, 
saneamento e higiene 
abrange famílias, 
comunidades e 
instituições, incluindo 
todas as escolas, 
unidades de saúde e 
locais de trabalho e de 
detenção.

ÁGUA, 
SANEAMENTO 
E HIGIENE  
PARA TODOS, 
SEMPRE E EM 
QUALQUER LUGAR

lideradas pelos governos e implementadas 
pelas várias partes interessadas a nível 
nacional, regional e global. 
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Os três objetivos estratégicos de alto nível mutuamente reforçados, irão conduzir a parceria a cumprir 
a sua missão a caminho de 2030. Os objetivos estratégicos são projetados para serem adotados por 
todas as regiões e países parceiros da SWA, permitindo uma fácil adaptação às necessidades de cada 
um, maximizando o valor agregado da parceria da SWA nos diversos contextos.

OS NOSSOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
PARA 2020-2030

A NOSSA TEORIA  
DA MUDANÇA

1 Incluindo dados apresentados por vários países, através da Análise e Avaliação Global do Saneamento e Água Potável (GLAAS) da UN-Water, conduzida 
pela OMS, o Programa de Monitorização Conjunta (JMP) da OMS/UNICEF e outras fontes disponíveis.

Investimento 
e sistemas 

transparentes para 
atrair e utilizar mais 

financiamentos

O diálogo de alto 
nível incentiva os 
líderes e liga-os a 
outras agendas de 

ODS
Uma rede de 

plataformas de 
aprendizagem de 
múltiplas partes 

apoia a governação 
dos países e sistemas 

de prestação de 
serviços

Elementos novos e 
existentes apoiam 

uma melhor 
análise e tomada 

de decisão

O diálogo de alto 
nível mobiliza a 

vontade política de 
água, saneamento 

e higiene em toda a 
agenda dos ODS

As plataformas 
governamentais que 
integram múltiplas 
partes conduzem 
a ação coletiva no 

sentido dos resultados 
e dos compromissos

 

                                                                              As partes interessadas e as pessoas responsabilizam-se m
utua

men
te

Uso sistemático 
de abordagens 

que integram as 
várias partes para 
conseguir água, 
saneamento e 

higiene para todos

Sistemas com 
bom desempenho 

atraem 
investimentos 
e reforçam os 

fluxos financeiros 
existentes

Vontade política 
sustentada que dá 
prioridade à água, 
ao saneamento e à 
higiene em todos os 

níveis

ÁGUA 
SANEAMENTO 

E HIGIENE 
PARA TODOS, 

SEMPRE E 
EM QUALQUER 

LUGAR

10

IMPULSIONAR AS ABORDAGENS 
DAS VÁRIAS PARTES 
INTERESSADAS PARA ALCANÇAR O 
ACESSO UNIVERSAL AOS SERVIÇOS
Ao promover e apoiar plataformas 
conjuntas de várias partes interessadas 
lideradas pelo governo   
Os parceiros da SWA irão alinhar-se e liderar 
as plataformas relevantes, fortalecendo a sua 
eficácia e inclusão sempre que possível. Existem 
plataformas dentro da comunidade de água, 
saneamento e higiene, mas também fora dela, 
tais como plataformas de gestão de recursos 
hídricos, adaptação climática, proteção ambiental 
e assistência humanitária. 

  Divulgando e apoiando abordagens 
multissetoriais e com várias partes 
interessadas   
O alto grau de fragmentação e competição no 
setor de água, saneamento e higiene dificulta 
a ação coletiva, dentro e fora do contexto do 
ODS6.  Os parceiros da SWA serão apoiados e 
incentivados a pensar, liderar e agir para além 
dos limites organizacionais e silos setoriais.   

Construindo uma cultura de 
responsabilização mútua pelos resultados   
Os governos devem liderar esforços para 
fortalecer os sistemas de água, saneamento e 
higiene, com os parceiros da SWA contribuindo 
para o sucesso desses esforços - por meio da 
Estrutura da SWA e através do 
“Ciclo de compromissos”.

CONSTRUIR E SUSTENTAR VONTADE POLÍTICA PARA 
ELIMINAR AS DESIGUALDADES NO ACESSO À ÁGUA, 
SANEAMENTO E HIGIENE

Mantendo diálogos políticos de alto nível com várias partes interessadas e 
sustentando o seu impacto   
A parceria da SWA continuará a envolver-se com a liderança política ao mais 
alto nível para priorizar a água, o saneamento e a higiene como intervenções 
fundamentais para promover o desenvolvimento humano, económico e social, a 
estabilidade e a resiliência às mudanças climáticas. A parceria da SWA reunirá e 
apoiará parceiros para se preparar para as reuniões ministeriais de alto nível de 
ministros do setor da água e do setor das finanças, que continuarão a identificar 
soluções para deficiências estruturais nos sistemas de água, saneamento e 
higiene. As reuniões serão alicerçadas entre si e realizadas em diversos contextos. 
A parceria instigará, inspirará e acompanhará o impulso político que veio para 
ficar e a consciencialização pública sobre o valor imenso da água, saneamento 
e higiene, mantendo o foco na ação o tempo todo. A parceria também utilizará 
outras oportunidades a nível nacional, regional e global. 

Fortalecendo as ligações entre a parceria da SWA e agendas mais amplas 
de desenvolvimento sustentável    
Guiada por prioridades nacionais de envolvimento e relações com parcerias e 
plataformas com ideias semelhantes, a parceria da SWA continuará a expandir o 
seu diálogo político de alto nível sobre a água, saneamento e higiene num âmbito 
mais alargado. Aqui incluímos questões de género, clima, resposta humanitária, 
nutrição, saúde, educação e direitos humanos, onde é possível identificar ações 
específicas e de reforço mútuo 

Facilitando e encorajando a obtenção de informação para colmatar lacunas 
de dados e recorrendo a factos, novos e existentes, para uma defesa eficaz 
de políticas que apoiem a tomada de decisões  
A parceria da SWA continuará a usar dados nacionais, regionais e globais e outras 
fontes de dados para identificar tendências, priorizar o trabalho e, seletivamente, 
medir os resultados. A parceria identificará lacunas nos elementos recolhidos e 
encorajará esforços para colmatar essas lacunas e aumentar a desagregação de 
dados, principalmente no que toca a mulheres e meninas. À medida que cresce 
e progride, a parceria continuará a desenvolver a capacidade dos seus parceiros 
de usarem dados concretos para orientarem de forma cada vez mais eficaz as 
tomadas de decisão.

1
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O que significa ser parceiro

A ação concertada de várias partes interessadas tem 
o poder de criar valor; obtém resultados que de outra 
forma não seriam possíveis. Os parceiros retiram valor 
organizacional da sua participação, além de investir tempo 
e outros recursos. Ao assumir o compromisso público 
de participar da parceria da SWA, as organizações e 
os governos concordam em fazer as coisas de maneira 
diferente. Os parceiros da SWA comprometem-se a agir 
de acordo com os Princípios Orientadores da parceria e os 
Comportamentos Colaborativos. Isso inclui:

•   Edificar, e não duplicar, redes, estruturas e processos 
existentes aos níveis nacional, regional e global;

•  Fazer chegar os compromissos dos parceiros a  
 indivíduos em todos os níveis do governo 
 ou das organizações;

•   Trabalhar de forma colaborativa, incluindo preconizar 
a uma só voz ; e

•   Responsabilizando-se a si e aos outros pela prestação 
de resultados.

Qualidade de liderança

A Estratégia da SWA depende de pessoas dispostas a 
pensar, liderar e agir além dos seus próprios limites 
organizacionais e silos setoriais, com mentalidade 
e poder de convocação para reunir todas as partes 
interessadas. Trata-se de uma abordagem diferente que 
requer empenho ativo e apoio contínuo dos parceiros da 
SWA; os impulsionadores individuais e pontos focais que 
demonstrem essa maneira corajosa de trabalhar devem ser 
incentivados e reconhecidos publicamente. 

Priorização do país

O envolvimento a nível nacional é a força motriz da parceria 
da SWA; as estruturas globais e regionais apoiam esse 
envolvimento nacional. A parceria cresce desde 2010, 
continuando a atrair novos parceiros. Esse crescimento é 
um sinal de uma parceria saudável; mas não é um objetivo 
estratégico por si só. A capacidade da parceria de se envolver 
em cada país vai continuar a ser ditada por vários fatores, 
como a liderança governativa, a presença de parceiros da 
SWA no país, o grau de envolvimento de pontos focais e 
impulsionadores e a capacidade do Secretariado. 

AS NOSSAS FORMAS  
DE TRABALHAR

12

O ciclo de compromissos

O governo define os seus 
compromissos com base em planos 
e processos nacionais por meio de 

uma plataforma de várias 
partes interessadas

Cada grupo ou 
organização define os 

seus compromissos que 
complementarão os 

compromissos 
do governo

Todos os parceiros e 
partes interessadas 

reportam o progresso 
no cumprimento dos 
seus compromissos 
numa plataforma 

global

Todos os parceiros e partes 
interessadas trabalham em conjunto 

para implementar e monitorizar 
os compromissos assumidos 
e avaliar sucessos, desafios e 

constrangimentos.

01
02

03
04

REUNIR AS PARTES INTERESSADAS PARA FORTALECER O DESEMPENHO DO SISTEMA 
E ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS 

Desenvolvendo um setor eficiente e digno de crédito 
A parceria da SWA identificará onde e como melhorar o desempenho financeiro do setor e como aproveitar ao máximo as 
oportunidades financeiras novas e existentes. A parceria continuará trabalhando para fortalecer os alicerces do setor, com 
foco principal na responsabilização, transparência, integridade e desempenho.

Preconizando um aumento do investimento 
Atingir as metas de água, saneamento e higiene dos ODS exige níveis sem precedentes de fundos e de financiamento. A 
parceria continuará a preconizar em todos os níveis o aumento do investimento no setor, que será necessário para alcançar 
as metas dos ODS, em particular os mais vulneráveis. Irá atualizar e promover entre os tomadores de decisão nacionais, 
regionais e globais, o caso de investimento em água, saneamento e higiene, considerando os dados mais recentes sobre os 
resultados e custos sociais, económicos e ambientais desse investimento.

Apoiando o desenvolvimento de estratégias de financiamento nacionais e subsetoriais 
É crucial desenvolver e implementar estratégias sólidas de financiamento além de planos e projetos exequíveis. 
As estratégias devem considerar os custos do ciclo de vida, as necessidades dos mais marginalizados, as fontes de 
financiamento e os riscos que podem inibir o investimento.

Identificando novas fontes de financiamento e tornando as fontes existentes mais eficientes 
A parceria identificará e apoiará esforços para desbloquear novas fontes de financiamento (públicas, privadas e/ou 
combinadas), além de procurar melhorar a acessibilidade, previsibilidade e direcionamento dos recursos existentes.

Expandindo a SWA e a capacidade do setor 
Aumentar o conhecimento e conhecimento dos parceiros e do setor em geral, para uma maior capacidade de abordar o 
desempenho financeiro do setor (incluindo reguladores, concessionárias e instituições financeiras).

3



14 15ACCELERATING THE FLOW THE SWA PARTNERSHIP STRATEGY FRAMEWORK 2020-2030

Estruturas de distribuição

O Comité Diretor é o organismo de tomada de decisões 
máximo da SWA, onde todos os grupos constituintes estão 
representados. O Conselho de Liderança Global é um grupo 
de alto nível de líderes nomeados da SWA que defendem 
e mobilizam um compromisso político mais amplo com os 
Princípios Orientadores e os objetivos da parceria da SWA. 
O Conselho é liderado por um Presidente de Alto Nível.  O 
Secretariado apoia o Comité Diretor na implementação da 
Estratégia, Roteiros e Planos de Trabalho da SWA. Cada país 
parceiro deve ter um representante por grupo constituinte da 
SWA, cuja responsabilidade é aumentar o envolvimento no 
nível do país e coordenar o respetivo grupo a nível nacional. 

Equilíbrio de papéis

O cumprimento da estratégia da parceria requer uma 
combinação de funções políticas, técnicas, logísticas, 
preconização e funções estratégicas. Essas funções 
são descritas, sempre que possível, no correspondente 
Quadro de Resultados da parceria SWA e nos planos de 
trabalho associados. O objetivo do Secretariado da SWA 
é apoiar os parceiros da SWA na execução da estratégia. 
A responsabilidade pela implementação da estratégia é 
partilhada por todos os parceiros da SWA. O Secretariado da 
SWA e o seu CEO de alto nível têm recursos efetivos para 
que possam desempenhar um papel crítico de coordenação 
e apoio a todos os parceiros da SWA, atividades de parceria e 
estruturas de governação. 

Planos de Trabalho das várias partes 
interessadas

Cada órgão da estrutura da SWA deve desenvolver o 
seu próprio plano de trabalho, alinhado com o Quadro 
de Resultados da parceria SWA. O Secretariado da SWA 
desempenhará um papel fundamental no apoio aos grupos 
constituintes, regiões e grupos de trabalho constituintes da 
SWA no desenvolvimento desses planos de trabalho. Será 
utilizado um conjunto comum de indicadores de forma 
transversal, conforme estabelecido no Quadro de Resultados. 
As verificações anuais independentes da eficácia da parceria 
ajudarão a manter um bom equilíbrio entre o Conselho de 
Liderança Global, o Comité Diretor da SWA, o Secretariado 
da SWA, os parceiros da SWA e as funções dos grupos 
constituintes. 

Aprendizagem, revisão e correção da 
direção estratégica

O Comité Diretor da parceria da SWA e os seus dois 
subcomités fornecem administração de alto nível a esta 
estratégia, incluindo uma análise anual de desempenho e 
ajustes ao Quadro de Resultados da parceria da SWA. Esse 
processo de aprendizagem e revisão requer uma gestão sólida 
dos conhecimentos; baseando-se em dados concretos sobre 
o que funciona e o que não funciona na prática - incluindo 
dados quantitativos e uma narrativa contextual e usando 
informação própria e aportada por terceiros. O processo é e 
deve permanecer aberto e transparente, a fim de fortalecer 
a responsabilidade e manter o foco nas correções da direção 
estratégica a seguir, além de identificar, partilhar e celebrar as 
boas práticas.
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Parceiros
Organizados
em 5 grupos
constituintes
de AÇÃO

PRECONIZAÇÃO
DE ALTO NÍVEL

Grupos de
Trabalho
AÇÃO

Presidente do Comité Diretor

Presidente de Alto Nível

Secretariado
APOIO

Diretor Executivo

Comité
Diretor
LIDERANÇA 
ESTRATÉGICA

Grupo de Líderes
Globais

A nossa estrutura

Estratégias e
Políticas do Setor

Disposições
institucionais

Financiamento
do setor

Planeamento,
monitorização

e análise

Desenvolvimento
de capacidades

 

 

 

Não deixar
ninguém
para trás

Sustentabilidade
de serviços

e ações

Transparência
e responsabilização

Decisões assentes
em elementos

concretos

Direito Humano
à água e ao
saneamento

Colaboração
internacional

e eficácia da ajuda

Esforços
combinados

O que os parceiros estão a edificar em conjunto para conseguir um setor
mais eficiente.

Como os parceiros trabalham em conjunto para edificar os Blocos de Construção.
MECANISMOS DE
RESPONSABILIZAÇÃO
MÚTUA
Iniciativa conjunta que
traduz o Quadro em ações
específicas, mesuráveis,
alcançáveis, relevantes
e atempadas.

Reforça a capacidade
de decisão e
responsabilização mútua
entre as partes a nível
nacional, regional e global.

OS BLOCOS DE CONSTRUÇÃO

OS PRINCÍPIOS COLABORATIVOS 

OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Princípios partilhados pelos nossos valiosos parceiros que guiam todas as ações conjuntas.

Melhorar a
liderança 

governativa dos 
processos de 

planeamento do 
setor 

Reforço
e utilização

dos sistemas 
nacionais

Utilização de 
estratégias de 

financiamento do 
setor da água e do 

saneamento

Utilização de uma 
única plataforma 

de partilha de 
informação e de 

responsabilidades

O QUADRO 
DA SWA
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