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A Associação Mundial para a Água é uma rede inter-
nacional criada em 1996 e que engloba a mais de 3000 
membros institucionais relacionados à gestão integrada dos 
recursos hídricos. A Associação conta com um Secretariado 
Global estabelecido em Estocolmo, Suécia, um Comitê 
Técnico, 13 Associações Regionais, e Sociedades Membros 
em mais de 170 países de Sul e Centro América, Caribe, 
Mediterrâneo, Centro e Leste de Europa, África, Ásia e 
China.

A GWP promove um enfoque integrado baseado 
nos princípios e práticas estabelecidas na Conferência 
Internacional sobre a Água e o Meio Ambiente realizada 
em Dublin, Irlanda, em 1991, e a Cúpula da Terra de Rio 
de Janeiro, Brasil, celebrada em 1992. A validação de tal 
enfoque integrado foi ratificada novamente na Conferência 
Rio+20 em 2012.

Os objetivos estratégicos da Associação para o ano 2020 
incluem uma nova orientação com a finalidade de catalisar 
mudanças, o intercâmbio de conhecimentos e o reforço da 
colaboração para conseguir uma segurança hídrica global. 
Procura-se garantir a segurança hídrica nas diferentes re-
giões como desafio fundamental para o desenvolvimento 
sustentável dos países, entendendo-se por segurança hídrica 
a capacidade das populações de acessar a quantidades ade-
quadas de água de qualidade aceitável para manter sua sub-
sistência e o desenvolvimento socioeconômico, assegurando 
a proteção do recurso e a conservação de ecossistemas em 
um clima de paz e estabilidade política.

Para a conquista de tais objetivos, em todas as regiões 
que conformam a GWP têm sido estabelecidas associações 
inter-relacionadas e projetos próprios associados à reali-
dade de cada uma delas, assim como a de cada um dos 
países que a conformam. No caso da América do Sul, a 

Associação Sul Americana para a Água (GWP América do 
Sul), integrada na atualidade por Argentina, Brasil, Chile, 
Peru, Uruguai e Venezuela, promove estratégias para resol-
ver conflitos vinculados à água, ao tempo que desenvolve 
os processos que devem ser adotados para conseguir uma 
administração responsável e adequada dos recursos hídricos 
disponíveis.

Em cada um dos países mencionados que integram a 
GWP América do Sul tem sido conformada uma Associação 
Nacional. No caso de Venezuela, no ano 2005 foi criada 
a Associação Venezuelana para a Água (AVEAGUA), a 
qual conta hoje em dia com 53 membros, entre instituições 
acadêmicas, organizações não governamentais, organismos 
públicos e instituições privadas. É uma sociedade de conhe-
cimentos e intercâmbio de experiências com miras a gerar 
as estratégias nacionais que são requeridas para a gestão 
integrada dos recursos hídricos do país.

Para o período 2015-2016 a presidência de AVEAGUA 
se encontra a cargo da Universidade Metropolitana, situada 
em Caracas, na pessoa que a representa legalmente, quem 
junto com o restante dos membros do conselho diretivo, são 
os encarregados de orientar as diretrizes para os trabalhos 
e ações a executar no país, assim como garantir o apoio 
aos membros que conformam a associação. Adicionalmente, 
durante o presente ano 2015, AVEAGUA recebeu a distinção 
de presidir a GWP América do Sul, o qual significa um 
grande desafio, como é o de apoiar e promover a governabi-
lidade e a gestão do recurso hídrico para a conquista de um 
desenvolvimento sustentável e equitativo de toda a região.

Yazenia Frontado

Presidenta, AVEAGUA
Presidenta, Associação Sul Americana para a Água

ASSOCIAÇÃO MUNDIAL PARA A ÁGUA


