
Água: um Direito Humano 
sobre um recurso cada vez mais escasso 



A água doce disponível é menos de 3% : a água 
salgada constitui 97,20% de toda a água do planeta . 
Desses menos de 3%, “aproximadamente 75% estão 
congelados nas calotas polares, em estado sólido e, 
10% estão nos aquíferos” (TUNDISI, 2003,) 



“…o mundo está enfrentando uma crise hídrica 
devido à poluição, à mudança climática e a uma 
onda de crescimento populacional de tamanha 
magnitude que quase 2 biliões de pessoas vivem em 
regiões do planeta que apresentam stress hídrico”
(BARLOW, 2009, 17)



PRESSÃO SOBRE OS 
RECURSOS HÍDRICOS: 
• Agricultura: 70% a 

80%
• Indústria: 10% a 20%
• Usos 
domésticos: 5% a 10%

ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS (AC´s)



FONTE: 
http://www.un.org/waterforlif
edecade/pdf/human_right_to
_water_and_sanitation_medi
a_brief_por.pdf



“O século XX, que marcha 
célere para seu ocaso, 
deixará uma trágica marca: 
nunca, como neste século, se 
verificou tanto progresso na 
ciência e tecnologia, 
acompanhado 
paradoxalmente de tanta 
destruição e crueldade.”

A.A. CANÇADO TRINDADE  - O legado 
da DUDH e o futuro da PIDH. Revista 
IIDH, 1998. P. 41

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 
HUMANOS (DUDH) 1948



Bombardeio às cidades de Hiroshima e Nagasaki começou em 6 de agosto de 1945. 
Imagem mostra explosão da bomba em Nagasaki, ocorrida em 9 de agosto
Foto: Getty Images

Uso da Bomba 
Atómica: capacidade 
para aniquilar entre 
30.000 a 40.000 
pessoas em segundos 
(além doutros danos 
colaterais)



OMS “mais de 10 milhões de pessoas morrem a 
cada ano, em decorrência de doenças 
relacionadas à ingestão de água contaminada e 
à falta de saneamento, sendo, a maioria, 
crianças abaixo de cinco anos de idade”

FONTE: ÁGUA PARA A VIDA ÁGUA PARA TODOS – LIVRO DAS ÁGUAS. Disponível em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/educacao_ambiental/Livro_das_Aguas_W
WF_Brasil.pdf

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/educacao_ambiental/Livro_das_Aguas_WWF_Brasil.pdf




REQUISITOS

SERVIÇO 

A&S

Contínuo e suficiente (50 a 100 l /pessoa e 
dia)

Segura (sem microrganismo ou outras 
substâncias contaminantes) OMS 

estabelece qualidade standard para 
disponibilizar água 24h/dia

Aceitável (em termos de cor, odor e sabor, 
bem como em termos culturais)

Fisicamente acessível (distância máx. 1000 m. 
do lar e tempo de recolha não superior a 30 

min.)

Preço razoável (não deve ultrapassar 5% do 
rendimento familiar)

EFETIVAÇÃO DO DH À ÁGUA E SANEAMENTO 



“Portugal gasta uma média

diária de 187 litros de água

por habitante

Lisboa tem a média mais elevada de

consumo de água, com 281 litros por

pessoa. Mas, quando se fala apenas

da água consumida em casa, Évora é

o distrito que mais consome, com 175

litros por habitante/dia.”

Fonte: 
Jornal “Público” 18.03.2018

OMS:  são necessários entre 50 a 100 litros de água × pessoa × dia 



“Temos que aprender a 
consumir menos água”
CATARINA de ALBUQUERQUE
diretora-geral da Sanitation
and Water for all (SWA) 
parceria global da UNICEF
para alcançar o acesso 
universal a água e 
saneamento

FONTE:WWF 
– World Wide
Fund For 
Nature: Water
Footprint
Network; 
Water
Footprins of
Nations, de 
HOEKSTRA e 
CHAPAGAIN 



ÁGUA: DH & VALOR ECONÓMICO

Direito à Vida, à Saúde e ao Ambiente

Água como direito humano

Valor económico da água e paradoxal direito de todos 

Princípio do poluidor-pagador e protetor-recebedor

PSA – Pagamento por Serviços Ambientais

OBJETIVO: Uso eficiente da água



• Comando e controlo do Estado

• Finalidade preventiva e repressiva:
• Preventiva: fixação de tarifas, preço e/ou investimento na

prevenção

• Repressiva: responsabilidade residual.

• Atenuar “externalidades negativas”

PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR



“Quien contamina paga”

“Quien descontamina se le paga”

FONTE: MIMBRERO, Blanca
Rodríguez-Chaves. Realidades y
Retos del Pago por Servicios
Ambientales (PSA) en el Derecho
Europeo y en el Derecho interno
español. Compensação ecológica,
serviços ambientais e protecção da
biodiversidade. p. 157.

PRINCÍPIO DO PROTETOR-
RECEBEDOR



EXEMPLOS:

• Mecanismos para poupança da água

• Reutilização de águas usadas 

• Dessalinização de águas do mar

• Ações (ou abstenções) relativas ao uso do solo: 
reflorestamento e/ou a manutenção de 
determinada floresta, com o objetivo de 
conservar a qualidade e a quantidade da água

PSA – PAGAMENTO POR SERVIÇOS 
AMBIENTAIS



a APRH (com o apoio da AMI) 
pretende a mobilização de uma
comunidade experimental 
sensibilizada (escolas, Freguesias, 
LNEC e FG) que testa dispositivos 
para diminuir os seus consumos 
diários de água e os reporta 
eletronicamente para o website do 
ECH2O-AGUA sob a gestão da 
APRH. Os resultados serão 
analisados e utilizados para o 
cálculo da Pegada Hídrica, sendo 
divulgadas ações promotoras do 
uso eficiente da água

Projeto 
“ECH2O-AGUA”



Obrigado pela vossa atenção! 
Amparo Sereno 


