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MENSAGEM DO 
SECRETÁRIO-GERAL DA ONU, KOFI ANNAN, 

PARA O ANO INTERNACIONAL DA ÁGUA DOCE (2003) 
 
 
 
 O Ano Internacional da Água Doce (2003), proclamado pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, chega num momento crucial. Na Cimeira do Milénio, que teve lugar em 2000, os 
líderes mundiais acordaram em reduzir para metade, até 2015, a percentagem de pessoas que não 
podem ter acesso a água potável ou não dispõem de meios para a pagar. E, na Cimeira Mundial 
sobre Desenvolvimento Sustentável, que decorreu em Joanesburgo este ano, foi aprovada uma 
meta correspondente -- o compromisso de reduzir para metade a percentagem das pessoas sem 
acesso a serviços de saneamento básico, também até 2015. Esperam-nos graves consequências, se 
não conseguirmos alcançar esses objectivos: persistência e propagação de doenças mortíferas, 
danos adicionais causados ao ambiente, ameaças à segurança e à própria estabilidade. E, embora 
os problemas relacionados com a água sejam mais agudos no mundo em desenvolvimento, os 
países desenvolvidos também estão em perigo. 
 
 O mundo tem de melhorar a sua gestão dos recursos hídricos. Precisamos de uma 
irrigação muito mais eficiente, de uma agricultura e uma indústria muito menos tóxicas e de 
novos investimentos na infra-estrutura e serviços ligados à utilização da água. E temos de libertar 
as mulheres e as raparigas do fardo diário de serem obrigadas a percorrer grandes distâncias para 
ir buscar água, o que implica tempo e esforços que poderiam ser melhor despendidos na educação 
e na construção de uma vida melhor para si próprias, para a sua família e para a sua comunidade. 
O Ano Internacional da Água Doce deveria mobilizar o mundo em torno destes objectivos, 
sensibilizando as pessoas, gerando novas ideias e estratégias e promovendo a participação, 
parcerias e um diálogo pacífico. Juntemos os nossos esforços; usemos o conhecimento e a 
tecnologia de que dispomos; e façamos todos os possíveis para proteger a água doce, esse 
precioso recurso que é absolutamente vital para a sobrevivência e o desenvolvimento sustentável 
no século XXI. 


