
 
 

 

THE BUTTERFLY EFFECT: A REDE INTERNACIONAL DE ONGS 
“DO LOCAL PARA O GLOBAL” 

 

The Butterfly Effect é composta por mais de 90 organizações da sociedade civil, ONGs, redes de juventude e de 

organizações de mulheres que representam 4 regiões diferentes do mundo (África, Américas, Ásia, Europa). Desde o 

6º  WWForum,  em Marselha, onde foi lançada a rede The Butterfly Effect é reconhecida como uma importante 

coordenadora da participação da sociedade civil neste evento e durante o seu processo de preparação. Ultimamente, 

por meio de suas atividades e ações de apoio, a rede The Butterfly Effect facilitou a participação de cerca de 150 

organizações da sociedade civil no 7º WWForum.  

Graças a sua influência, membros da sociedade civil estiveram presentes nas comissões de organização de todos os 

processos (Política, Temática, Ciência / Tecnologia e Regionais) e também foram envolvidos na organização de 

diferentes sessões e painéis. 

 

MOBILIZAR - APOIAR- PROPOR – PARTILHAR 
 

 Mobilizar e facilitar significativamente ONG – Organizações não Governamentais e OSC – Organizações da 

Sociedade Civil à participação e contribuição no WWForum e sobre a agenda internacional da “Água”, em 

geral, reunindo conhecimentos e recursos e exercer maior influência sobre atores do setor e decisores; 

 Promover processos inclusivos na WWForum a fim de garantir um papel proeminente para Organizações da 

Sociedade Civil, tanto ao longo dos processos de preparação como  durante o Fórum. 

 Partilhar conhecimentos inovadores: The Butterfly Effect propõe soluções baseadas em princípios de direitos 

humanos, a experiência das comunidades que se relacionam com as políticas, projetos, campanhas de 

informação e empoderamento de stakeholders. Crucialmente, estas soluções são locais, sustentáveis, 

adaptáveis, inovadoras, equitativas, e responsáveis . 

 

SUPERAR A CRISE DA AGUA EM TODOS OS NIVEIS 
 
Nós identificamos várias questões-chave de gestão da água que precisam ser enfrentadas para superar a crise da água e 

contribuir para a segurança da água, no sentido mais amplo: 

 Direito humano à água e ao saneamento: a rápida implementação, por todos os meios apropriados e em 

todos os níveis. Desenvolver direitos humanos com base roteiros nacionais para a sua implementação. 

 Governança: Integrar especificamente, a igualdade, a participação e as dimensões de prestação de contas nos 

direitos humanos 

 Finanças: Implementar mecanismos de financiamento fiáveis e sustentáveis que são destinados a serviços de 

água e saneamento para os pobres. 

 Desenvolvimento de Capacidade: Criar um programa de desenvolvimento da capacidade de demanda, 

baseado nas necessidades que permite e empodera à sociedade civil, organizações comunitárias e os 

stakeholders. 

 Paz e (transfronteiras) Cooperação: Ratificar e internalizar a Convenção de Água da ONU, (e apropriar-se  da 

Convenção da  Agua UNECE) e do protocolo  Water & Health ; 

 Água e gestão dos recursos naturais e alterações climáticas: Capacitar as comunidades locais e instituições 

relevantes ao nível mais baixo apropriado para planejar e gerir a água e os recursos naturais relacionados, por 

meio do aumento de escala e melhorar as estratégias de mitigação e adaptação com base na comunidade de 

estratégias e programas. 



 
 

 
NOSSAS RECOMENDAÇÕES PARA O FORUM MUNDIAL DA AGUA 

 
 The Butterfly Effect lembra que o WWForum inclui uma fase de 3 anos de preparação, um evento de uma 

semana, uma apresentação dos resultados e um processo de acompanhamento que faz o link para o próximo 

fórum e após a implementação. Estamos enfatizando a importância de assegurar um acompanhamento 

firme, transparente e inclusivo e avaliação dos compromissos do Fórum, incluindo os Guias de 

Implementação (‘Implementation Roadmaps’). 

 Os links entre processos diferentes devem ser promovidos a partir do Regional para o Temático e o Processo 

Político. O Fórum Cidadão deve ser transversal, bem como o Focus Group Sustentabilidade. 

 The Butterfly Effect considera e propõe que a programação até WWForum 2018 seja orientada em torno da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e por outros acordos das Nações Unidas (Acordos Cop21, 

Addis Abeba e Sendai, etc.). 

 The Butterfly Effect sublinha a necessidade de fazer sessões interativas com espaço para a intervenção de 

todos os principais grupos / parceiros em todos os processos e, assim como uma integração sistemática das 

perspectivas divergentes e diferentes. A representação internacional equilibrada deve ser assegurada. 

 Para garantir a qualidade das intervenções e criar sinergias entre as diferentes participantes , o número total 

de sessões e eventos deve ser em torno de centenas de pessoas. 

 The Butterfly Effect salienta a importância de processos totalmente transparentes, inclusivas e participativas 

para e durante o WWForum 2018. Em relação ao processo temática, os critérios para submissões de 

contribuições devem ser comunicados de forma clara e à vista de prazos e critérios de seleção também devem 

ser completos. 

 Participação da sociedade civil inclusiva e equilibrada para WWForum 2018 só será possível se fundos 

suficientes forem garantidos neste esforço.  

 The Butterfly Effect está alertando para uma adequada e transparente locação orçamentária.  

 O WWForum é uma oportunidade única para conectar e interagir cidadãos e a sociedade em geral e 

congratulamo-nos com a presença no Fórum Cidadão. No entanto, a participação e intervenção da sociedade 

civil deve ser garantida em todos os processos (sustentabilidade, temática, política e regional processo) do 

WWForum 2018 inclusive nos órgãos de governança (por exemplo, processos de comissões). 

 Para aumentar a conscientização sobre as questões da água na sociedade ao máximo, esforços ampliados de 

comunicação - antes, durante e após o evento – são componentes essenciais. Cobertura da mídia local e 

internacional tem de ser acionada e a comunicação on-line aprimorada. 

 Para garantir a participação inclusiva e ativa das partes interessadas, todas as ferramentas de comunicação, 

bem como sessões e eventos devem ser traduzidos pelo menos em: Inglês, Espanhol, Português e Francês 

 

 
CONTACT:  

Sarah DOUSSE, Secretariado Internacional da Água (IFO) – Facilitador THE BUTTERFLY EFFECT 
Email: butterflyeffectcoalition@gmail.com  / Telefone: +1 514 849 42 62 
 

Natalia URIBE PANDO, Ação Contra a Fome - Facilitador THE BUTTERFLY EFFECT 
Email: butterflyeffectcoalition@gmail.com / Telefone: +33 7 50 97 85 36 
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