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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Reforçar a governança, o 
financiamento, as instituições e 
os mercados do setor da água e 
saneamento

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

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

www.GlobalWaters.org
waterteam@usaid.gov @USAIDWater

OBJETIVOVISÃO
Um mundo com água 
segura

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

Antecipar e reduzir conflitos e 
fragilidades relacionados com a água

PRINCÍPIOS OPERACIONAIS

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

Incorporar resiliência 
em todos os aspetos 

desta estratégia

Digitalize aqui para ler a 
estratégia completa.

CRÉDITO DA FOTO: WATER AND DEVELOPMENT ALLIANCE

A crise global da água ameaça a segurança nacional e a prosperidade dos EUA. A insegurança 
hídrica põe em perigo a saúde pública, prejudica o crescimento económico, aprofunda as 
desigualdades e aumenta a probabilidade de conflito e falência do estado. Fortes serviços 
de água, saneamento e higiene, finanças, governança e instituições são fundamentais para 
aumentar a resiliência diante de choques e fatores de stress globais, como a pandemia de 
COVID-19 e as mudanças climáticas. Sob a Estratégia Global de Água dos EUA para 2022-
2027, o governo dos EUA continuará a trabalhar em direção a um mundo com água segura e 
garantida. Através da gestão sustentável e equitativa dos recursos hídricos e do acesso à água 
potável, serviços de saneamento e práticas de higiene, o governo dos EUA irá desenvolver 
a saúde, prosperidade, estabilidade e resiliência em colaboração com aliados e partes 
interessadas.

Estratégia Global da 
Água dos EUA

https://www.globalwaters.org/
mailto:waterteam%40usaid.gov?subject=
https://twitter.com/USAIDWater
https://www.globalwaters.org/
https://www.globalwaters.org/2022-global-water-strategy
https://www.globalwaters.org/2022-global-water-strategy
https://www.globalwaters.org/2022-global-water-strategy
https://twitter.com/USAIDWater

