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SUSTAINABILITY DECLARATION 
DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE 

 

We, multi-stakeholder participants attending the 8th 
World Water Forum “sharing water”1, considering the 
convergence of all the statements produced during the 
Forum2, call for an urgent mobilization of all parties to 
ensure a sustainable future for our World and commit 
ourselves to face and tackle the increasing water 
challenges.  

Nós, representantes de múltiplas partes interessadas 
presentes no 8º Fórum Mundial da Água “Compartilhando 
Água”, considerando a convergência de todas as declarações 
produzidas durante o Fórum, pedimos uma mobilização 
urgente de todos os setores para garantir um futuro 
sustentável para o nosso mundo e nos comprometemos a 
enfrentar os crescentes desafios da água. 

Preamble Preâmbulo 

Sustainability means that human development is built in 
harmony with the environment. This leads to respect for 
biodiversity, for human rights (especially the 2010 
Human Right to Water and Sanitation) and responds to 
the basic needs for a dignified life (health, food, energy, 
education). It refers to economic growth, resilience, 
mitigation and adaptation measures to face natural 
hazards and human made disasters including climate 
change, responses to emergencies and the provision of 
a cooperative environment for prevention and peaceful 
resolution of conflicts. 

Sustentabilidade significa que o desenvolvimento humano é 
construído em harmonia com o meio ambiente. Isso conduz ao 
respeito pela biodiversidade, pelos direitos humanos 
(especialmente o Direito Humano à Água e ao Saneamento de 
2010) e responde às necessidades básicas de uma vida digna 
(saúde, alimentação, energia, educação). Refere-se a medidas 
de crescimento econômico, resiliência, mitigação e adaptação 
para enfrentar desastres naturais e desastres causados pelo 
homem, incluindo mudanças climáticas, respostas a 
emergências e a provisão de um ambiente cooperativo para a 
prevenção e solução pacífica de conflitos. 

Water is among the most threatened resources and 
the most necessary for of humankind and the planet’s 
ecosystems (especially groundwater and major basins 
such as the Amazon), biodiversity and climate .  

A água está entre os recursos mais ameaçados e mais 
necessários para a humanidade e para os ecossistemas do 
planeta (especialmente as águas subterrâneas e as grandes 
bacias, como a Amazônica), a biodiversidade e o clima. 

Its proper governance and management is essential, 
integrating urban and rural areas to achieve sustainable 
development (food, energy, health, economic activities, 
cities development, education, gender), human well-
being and human rights. 

Sua governança e gestão adequadas são essenciais, 
integrando áreas urbanas e rurais para alcançar o 
desenvolvimento sustentável (alimentos, energia, saúde, 
atividades econômicas, desenvolvimento de cidades, 
educação, gênero), bem-estar e direitos humanos. 

Progress in water management is not only an objective 
per se, but also a pivotal contribution to the global 
success of most Sustainable Development Goals (SDG) of 
the 2030 Agenda for Sustainable Development (ASD). 
Achieving the water targets is crucial for the success of 
the whole ASD. For example, ensuring availability and 
sustainable management of water and sanitation for all is 
a necessary condition for ending poverty and hunger, 

O progresso na gestão da água não é apenas um objetivo per se, 
mas também uma contribuição fundamental para o sucesso 
global da maioria dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
(ADS). Atingir as metas de água é crucial para o sucesso de toda 
o ADS. Por exemplo, assegurar a disponibilidade e a gestão 
sustentável da água e do saneamento para todos é uma 
condição necessária para acabar com a pobreza e a fome, 

                                                           
1 The 8th World Water Forum has been jointly organized by the World Water Council, the Brazilian Federal Government (represented by the Ministry of 
Environment and the National Agency of Water - ANA) and the Federal District Government (represented by the Regulatory Agency of Water, Energy and Basic 
Sanitation – ADASA). It gathered thousands of participants in Brasilia from 18th to 23rd of March 2018. Many sessions, panels, events were made accessible 
to all types of representatives and stakeholders, coming from more than 170 countries. O 8º Fórum Mundial da Água foi organizado em conjunto pelo Conselho 
Mundial da Água e o Governo Federal Brasileiro (representado pelo Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas) e o Governo do Distrito 
Federal (representado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico – ADASA). O Fórum reuniu milhares de participantes em Brasília de 
18 a 23 de março de 2018. Muitas sessões, painéis e eventos foram acessíveis a todos os tipos de representantes e partes interessadas provenientes de mais 
de 170 países. 
2 The youth declaration (March 18th), the Brazilian Business Commitment for Water Security (March 19th), the parliamentarians manifesto (March 20th ), the 
ministerial declaration (March 20th), the water governance initiative pledge (March 21st), the call for action of local and regional authorities (March 21st), the 
Charter of Brasilia resulting from the conference of Judges(March 21st), as well as the outcomes of the nine thematic closing sessions, of the Regional, Citizen, 
Political Processes and of the Sustainability Focus Group reported in their closing sessions. A declaração da juventude (18 de março), o Compromisso 
Empresarial Brasileiro pela Segurança Hídrica (19 de março), o Manifesto Parlamentar (20 de março), a Declaração Ministerial (20 de março), o Compromisso 
da Iniciativa de Governança da Água (21 de março), das Autoridades Locais e Regionais (21 de março), la carta de Brasília da  Conferência de Juízes (11 de 
março) e os resultados das nove sessões de encerramento dos Processos Temático, Regional, Cidadão, Político e do Grupo Focal de Sustentabilidade relatado 
em suas sessões de encerramento. 
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improving quality of life and achieving most of the other 
ambitious goals proposed in the 2030 Agenda.  

melhorar a qualidade de vida e atingir a maioria das outras 
metas ambiciosas propostas na Agenda 2030. 

Water issues cannot be addressed in contexts where 
peace, human rights, equity, gender respect, equality 
and education are absent. Due to the cross-cutting 
nature of water, specialists and other stakeholders in the 
sector must improve cooperation with other sectors and 
look “out of the water box”.  

As questões relativas à água não podem ser abordadas em 
contextos onde a paz, os direitos humanos, a equidade, o 
respeito pelo género, a igualdade e a educação estão ausentes. 
Devido à natureza transversal da água, especialistas e outras 
partes interessadas no tema devem melhorar a cooperação com 
outros setores e olhar “fora da caixa de água”. 

Recommendations Recomendações 

We consider that current water policies will not be 
sufficient to reach the targets of the Sustainable 
Development Goals (SDGs). We request the High Level 
Political Forum on Sustainable Development of the United 
Nations (HLPF, July 2018) to give a determined push to 
cooperative alliances, water reforms and financial 
innovations. 

Consideramos que as atuais políticas de recursos hídricos não 
serão suficientes para atingir as metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Solicitamos ao Fórum 
Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas (HLPF, julho de 2018) que dê um impulso firme 
para alianças cooperativas, reformas no setor de água e 
inovações financeiras. 

Global water challenges are increasing. Action towards 
the Sustainable Development Goals (SDG) targets related 
to water must be implemented without delay and 
achieved in due course: there is not much time left until 
the first review of Goal 6 on water in July 2018 by the 
HLPF. 

Os desafios globais da água estão aumentando. A ação rumo 
às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) relacionadas à água deve ser implementada sem 
demora e alcançada no devido tempo: não há muito tempo 
até a primeira revisão da Meta 6 sobre a água em julho de 
2018 pelo HLPF. 

We call for the strengthening of the United Nations’ 
support of its Member States and for the development at 
the highest level of a political dialogue and regular UN 
meetings on water. This should be supported by the 
reinforcement of multi-actor platforms including 
scientists, public and private practitioners, national 
partnerships, civil society, donors and decision makers.  

Apelamos à intensificação do apoio às Nações Unidas pelos 
seus Estados-Membros e ao desenvolvimento ao mais alto 
nível de um diálogo político e reuniões regulares da ONU 
sobre a água. Isto deve ser apoiado pelo reforço de 
plataformas com múltiplos atores, incluindo cientistas, 
profissionais do setor público e privado, parcerias nacionais, 
sociedade civil, doadores e tomadores de decisão. 

International cooperation based on the United Nations 
Decade should be promoted and actively coordinated 
with major treaties3. 

A cooperação internacional baseada na “Década das Nações 
Unidas” deve ser promovida e ativamente coordenada com 
os principais Tratados. 

The SDG 6 targets cannot be achieved with current 
policies. We, together, must commit to the 
implementation of good practices (many of them have 
been presented during the 8th World Water Forum) as well 
as a drastic improvement of water governance.   

As metas do ODS 6 não podem ser atingidas com as políticas 
atuais. Nós, juntos, devemos nos comprometer com a 
implementação de boas práticas (muitas das quais foram 
apresentadas durante o 8º Fórum Mundial da Água), bem 
como com uma melhoria drástica na governança da água. 

We particularly raise the attention to some major 
conditions of success: 

Nós particularmente chamamos a atenção para algumas das 
principais condições de sucesso: 

1. Governments should announce national 
commitments to increase their ambition towards 
achieving SDG 6 and other SDG’s targets related to 
water, leaving no one behind and starting by the 
most vulnerable, including forcibly displaced 

1. Os governos devem anunciar os compromissos nacionais 
que incrementem sua determinação de alcançar as 
metas do ODS 6 e de outros ODS relacionados à água, 
não deixando ninguém para trás e começando pelos 
mais vulneráveis, incluindo populações deslocadas de 

                                                           
3 The Convention on the law on Non-Navigational Uses of International Watercourses (1997), the Senday Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 
(2015), the Paris Agreement adopted under the United Nation Framework Convention on Climate Change (2015) and the new Urban Agenda Habitat III (2016). 
A Convenção sobre a Lei dos Usos Não-Navegacionais dos Cursos d’Água Internacionais (1997), o Marco Senday para a Redução do Risco de Desastres 2015-
2030 (2015), o Acordo de Paris adotado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (2015) e a nova Agenda Urbana Habitat III (2016) 
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populations, and to give a dedicated support to 
fragile states;  

forma forçada e dando um apoio dedicado aos Estados 
frágeis; 

2. Sufficient financial innovative tools and instruments 
at all levels need to be developed to ensure effective 
progress towards SDG 6 targets;  

2. Ferramentas e instrumentos financeiros inovadores em 
todos os níveis precisam ser desenvolvidos para garantir 
o progresso efetivo em direção às metas do ODS 6; 

3. Peace, stability and prevention of conflicts should be 
ensured through wise water diplomacy arrangements 
and alliances, as well as transboundary water 
cooperation based on win-win solutions embedded 
into international treaties; 

3. A paz, a estabilidade e a prevenção de conflitos devem ser 
garantidas através de alianças e arranjos diplomáticos 
inteligentes sobre a água, bem como da cooperação 
transfronteiriça sobre a água, com base em soluções em 

que todos ganham, incluídas nos tratados internacionais. 

4. Climate change mitigation and adaptation measures 
need to be budgeted and implemented at all relevant 
scales, with the support of international community 
assistance if necessary;  

4. As medidas de mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas devem ser orçadas e implementadas em todas 
as escalas relevantes com o apoio da comunidade 
internacional, se necessário. 

5. Monitoring and information need to progress and be 
better used. Current indicators do not suffice to 
monitor the targets set by countries in the SDGs and 
new sub-indicators needs to be brought forward; 
finalization by the UN Statistical Commission of the 
methodology of Tier III indicators relative to Water is 
needed; 

5. O monitoramento e a informação precisam progredir e 
serem melhor usados. Os indicadores atuais não são 
suficientes para monitorar as metas estabelecidas pelos 
países nos ODS e novos subindicadores precisam ser 
antecipados. É necessária a finalização pela Comissão de 
Estatística da ONU da metodologia de indicadores da 
Camada III em relação à Água;  

6. Knowledge, science (including human sciences), 
technology and innovation at large including the one 
from traditional knowledge should guide policy 
makers and contribute to reinforce.  the capacity of 
local governments and citizens; 

6. Conhecimento, ciência (incluindo ciências humanas), 
tecnologia e inovação em geral, incluindo a do 
conhecimento tradicional, devem orientar os 
formuladores de políticas e contribuir para reforçar a 
capacidade dos governos locais e dos cidadãos 

7. Legal and economic security have to strengthen the 
public and private sectors responsible for water 
supply and sanitation services, with a focus on 
universalization, transparency and tariff 
moderateness; it should recognize community-based 
approaches; 

7. A segurança jurídica e econômica deve fortalecer os 
setores público e privado responsáveis pelos serviços de 
abastecimento de água e saneamento, com foco na 
universalização, transparência e modicidade tarifária, 
devendo reconhecer abordagens baseadas na 
comunidade; 

8. Business needs to value and mainstream water into 
its strategies, materiality and decision-making 
process4 and share good practices in water 
management; 

8. As empresas precisam valorizar e integrar a água em 
suas estratégias, materialidade e processo de tomada de 
decisões e compartilhar boas práticas em gestão de 
recursos hídricos; 

9. The value of water has to be understood beyond its 
economic sense towards its cultural, medicinal, 
traditional and social heritage. The education system 
must transmit it to the youngest starting by the most 
vulnerable; 

9. O valor da água deve ser entendido além do seu sentido 
econômico reconhecendo-a como patrimônio cultural, 
medicinal, tradicional e social. O sistema de ensino deve 
transmitir isto aos mais jovens, começando pelos mais 
vulneráveis; 

10. Water issues must no longer be considered in 
isolation, by focusing on the terrestrial part of water 
cycle alone (from crest to reef, including 
groundwater) but have to be strongly related to the 

10. As questões da água não devem mais ser consideradas 
isoladamente, concentrando-se apenas na parte terrestre 
do ciclo da água (das nascentes à foz, incluindo as águas 
subterrâneas), mas têm que estar fortemente relacionadas 

                                                           
4 Currently water (SDG 6) is in the 11º position among all SDG according to a research with 250 major global companies, been prioritized by only 34% of them. 
Atualmente, a água (ODS 6) está na 11º posição entre todos os ODS, de acordo com uma pesquisa com 250 grandes empresas globais, sendo priorizada por 
apenas 34% deles. 
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oceans and the atmosphere, as a unique cycle. In all 
institutions and decision-making processes, sectorial 
approaches must be questioned, and tools must be 
built to ensure coherence. Integrated efficient water 
management need to be implemented at the 
different levels of the watershed. Sustainability of 
water critically depends on conservation, restoration 
and proper managements of ecosystems like forests. 
Nature based solutions, especially to sustain a new 
city model, aren’t optional; 

aos oceanos e à atmosfera, como um ciclo único. Em todas 
as instituições e processos de tomada de decisão, 
abordagens setoriais devem ser questionadas e 
ferramentas devem ser construídas para garantir a 
coerência. A gestão integrada eficiente da água precisa ser 
implementada nos diferentes níveis da bacia hidrográfica. A 
sustentabilidade da água depende criticamente da 
conservação, restauração e manejo adequado dos 
ecossistemas, como as florestas. Soluções baseadas na 
natureza, especialmente para sustentar um novo modelo 
de cidade, não são opcionais; 

11. Strong, democratic and inclusive collaboration and 
cooperation involving the society at large is expected. 
It must gather indigenous peoples’ communities and 
minority groups, private and financial sector, 
academics and policy makers, parliaments and local 
authorities, national water partnerships. A specific 
acknowledgment of women and youth contribution 
to the sector is mandatory; 

11. Espera-se uma colaboração e cooperação forte, 
democrática e inclusiva envolvendo a sociedade em 
geral. Deve reunir as comunidades de povos indígenas e 
grupos minoritários, setor privado e financeiro, 
acadêmicos e formuladores de políticas, parlamentos e 
autoridades locais e parcerias nacionais de recursos 
hídricos. Um reconhecimento específico da contribuição 
de mulheres e jovens para o setor é obrigatório; 

12. Humanitarian assistance is not a choice. It should be 
a commitment for every Nation around the world. It 
requires global and governmental sufficient funding 
and support to existing coordination mechanisms 
(clusters and national coordination platforms), on the 
response to crises (conflicts, major natural disasters), 
preparedness measures and rehabilitation 
transitional strategies. 

12. A assistência humanitária não é uma escolha. Deve ser 
um compromisso para todas as nações do mundo. 
Requer financiamento global e governamental suficiente 
e apoio aos mecanismos de coordenação existentes 
(grupos e plataformas de coordenação nacional), sobre a 
resposta a crises (conflitos, grandes desastres naturais), 
medidas de preparação e estratégias transicionais de 
reabilitação. 

Concluding Statement Diretriz Final 

We affirm that the United Nations and the governments, 
as well as all societies must consider water as a need to 
achieve Sustainability. No solution for water issues can be 
found without progress for Sustainability in many other 
sectors. Recognizing the Human Right to Water and 
Sanitation in 2010 and dedicating a specific SDG to water 
and sanitation in 2015 have been major steps in this 
direction. However, efforts remain to be accomplished 
beyond the water sector to develop holistic policies and 
avoid fragmented approaches.  

Afirmamos que as Nações Unidas e os governos, assim como 
todas as sociedades, devem considerar a água como uma 
necessidade para alcançar a sustentabilidade. Nenhuma solução 
para questões hídricas pode ser encontrada sem progresso para a 
Sustentabilidade em muitos outros setores. Reconhecer o Direito 
Humano à Água e ao Saneamento em 2010 e dedicar um ODS 
específico à água e ao saneamento em 2015 têm sido passos 
importantes nesse sentido. No entanto, ainda há esforços a 
serem realizados além do setor de recursos hídricos para 
desenvolver políticas holísticas e evitar abordagens fragmentadas. 

Self-commitment of the Forum to reduce its own footprint Compromisso do Fórum para reduzir sua própria pegada 

We all considered from the beginning of the Forum’s 
preparation that the Forum itself had to be as respectful 
as possible of the environment. Many efforts have been 
made to reduce the footprint of our activities and a 
report of these efforts will be published. 

Todos nós consideramos desde o começo da preparação do 
Fórum que o próprio Fórum tinha que ser o mais respeitoso 
possível do ambiente. Muitos esforços foram feitos para 
reduzir a pegada de nossas atividades e um relatório desses 
esforços será publicado. 

 


