
USAID e a Estratégia Global da Água dos EUA

Incorporar 
resiliência em 
todos os aspetos 
desta estratégia

Trabalhar e reforçar 
os sistemas globais, 
nacionais e locais

Focar na resposta às 
necessidades de pessoas e 
comunidades marginalizadas e 
carentes, e daqueles que estão 
em situações vulneráveis

Tirar partido de 
dados, pesquisa, 
aprendizagem e 
inovação

2022–2027

3.1 Alocar e usar os recursos hídricos de forma mais 
equitativa e eficiente

3.2 Melhorar a confiabilidade e a qualidade dos 
recursos hídricos através da gestão de bacias 
hidrográficas, incluindo proteção, restauração e 
soluções baseadas na natureza 

3.3 Melhorar a resiliência climática da gestão dos 
recursos hídricos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Melhorar a conservação e a 
gestão resilientes ao clima dos 
recursos de água doce e dos 
ecossistemas associados

2.1 Aumentar o acesso em toda a área a serviços de 
saneamento seguros, equitativos e acessíveis

2.2 Aumentar o acesso a serviços de água potável 
equitativos, seguros, confiáveis e acessíveis

2.3 Melhorar o desempenho e a resiliência climática 
dos prestadores de serviços de água e saneamento

2.4 Aumentar a adoção das principais práticas de 
higiene

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Aumentar o acesso equitativo 
a serviços de água potável e 
saneamento seguros, sustentáveis 
e resistentes ao clima e adotar os 
principais comportamentos de higiene

4.1 Consolidar a capacidade de prever, preparar e se 
adaptar a choques que afetam os sistemas de água 
e saneamento em ambientes frágeis

4.2 Atender às necessidades humanitárias de água, 
saneamento e higiene

4.3 Fortalecer a cooperação e reduzir os conflitos 
pela água

4.4 Fortalecer a coerência entre as abordagens 
humanitárias, de desenvolvimento e de paz para a 
programação de água e saneamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Antecipar e reduzir conflitos e 
fragilidades relacionados com a 
água

1.1 Desenvolver, reforçar e implementar leis, políticas 
e regulamentos inclusivos

1.2 Mobilizar e direcionar efetivamente o 
financiamento público e privado

1.3 Melhorar a capacidade e o desempenho das 
instituições regionais, nacionais e subnacionais

1.4 Promover a transparência, a prestação de contas, 
a equidade e a eficiência por meio da tomada de 
decisões participativas e baseadas em dados

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Reforçar a governança, o 
financiamento, as instituições e 
os mercados do setor da água e 
saneamento

Os investimentos da USAID em segurança hídrica 
sob a Estratégia Global da Água dos EUA são críticos 
para promover a saúde, a prosperidade, a estabilidade 
e a resiliência. A Estratégia Global da Água detalha a 
abordagem da USAID para implementar o Plano de 
Ação da Casa Branca sobre Segurança Global da Água.

VISÃO: Um mundo com água segura
OBJETIVO: Melhorar a saúde, a prosperidade, 
a estabilidade e a resiliência através da gestão 
sustentável e equitativa dos recursos hídricos e do 
acesso a serviços de água potável e saneamento e 
práticas de higiene.

PRINCÍPIOS OPERACIONAIS DA GWS

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DA GWS

RESULTADOS 
INTERMEDIÁRIOS DA USAID

https://www.globalwaters.org/2022-global-water-strategy
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/06/water-action-plan_final_formatted.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/06/water-action-plan_final_formatted.pdf


Implementação em todo o Ciclo do Programa da USAID

A USAID fornece orientação de alto nível para o desenvolvimento de programação de água e saneamento em 
todo o Ciclo do Programa da USAID. Isso inclui planeamento estratégico, design e implementação de projetos 
e atividades, desenvolvimento de orçamentos de atividades e recursos, monitorização, avaliação e aprendizagem.

A abordagem da USAID detalha como as seguintes 
funções garantirão a implementação efetiva:

Funções e ResponsabilidadesDesignação de Países de Alta Prioridade
O governo dos EUA deve concentrar os seus 
investimentos ao abrigo da Lei da Água para o 
Mundo em países e áreas geográficas onde as 
necessidades são maiores, e de modo a maximizar 
o impacto e a sustentabilidade.
Os países de alta prioridade são designados 
através de um rigoroso processo analítico de 
quatro fases (ver anexo B da Estratégia).
Explore o Índice de Necessidades de WASH 
para saber mais e visite a página Países de Alta 
Prioridade em GlobalWaters.org.

www.GlobalWaters.org
waterteam@usaid.gov

Digitalize aqui para ler a 
abordagem da USAID na 
Estratégia Global da Água

Metas da Estratégia Global da USAID para a Água
A USAID estabeleceu metas ambiciosas que refletem os nossos esforços para aumentar diretamente o 
número de pessoas alcançadas com serviços, e também estabeleceu novos tipos de metas que captam como 
pretendemos fortalecer os sistemas essenciais, mobilizando financiamento e melhorando a governança e o 
desempenho institucionais.

1.000 instituições de 
segurança 

hídrica com desempenho 
mensurável melhorado em 

30 países, incluindo 
países de alta 

prioridade

22 milhões 
de pessoas 

com acesso novo ou 
melhorado à água

22 milhões 
de pessoas 
com acesso novo ou 
melhorado a saneamento

US$ 1000 milhões
mobilizados para segurança 

hídrica, saneamento e higiene

Metade de cada meta refletirá 
pessoas que nunca antes tiveram 

acesso a um nível básico de 
serviço

Metas da Estratégia 
Global da USAID 

para a Água

Coordenador Global de Água

Conselho de Liderança da Água

Grupo de Trabalho Técnico de Água e Saneamento

Líderes da missão de água e saneamento

Pontos de contacto da USAID/Washington

Pela primeira vez, a Agência 
estabeleceu metas iguais para os serviços 
de água potável e saneamento para elevar o 
saneamento, que tem sido historicamente 

despriorizado.

A mobilização de financiamento adicional 
só será possível se as instituições do 
setor estiverem posicionadas para atrair 

e investir esses fundos de forma eficaz.

A ambiciosa meta de financiamento da 
USAID reflete a necessidade crítica de 

alavancar de forma mais eficaz os nossos 
investimentos para mobilizar outras fontes  
de financiamento para acelerar o progresso.

A USAID perseguirá essas metas em 
contextos estáveis e frágeis, e pelo menos 

metade do número total alcançado obterá 
acesso pela primeira vez a serviços básicos.

@USAIDWater

https://www.globalwaters.org/wash-needs-index-tool
https://www.globalwaters.org/wherewework/priority-countries
https://www.globalwaters.org/wherewework/priority-countries
http://www.GlobalWaters.org
mailto:waterteam%40usaid.gov?subject=
http://www.GlobalWaters.org
https://www.globalwaters.org/2022-global-water-strategy
https://twitter.com/USAIDWater
https://twitter.com/USAIDWater

