ACORDOS DA XVI CONFERÊNCIA DE DIRETORES IBEROAMERICANOS DE AGUAS
30 NOVEMBRO - 4 DEZEMBRO 2015
Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

Secretaria Técnica Permanente da Conferência de Diretores Ibero-americanos de Águas (SPT-CODIA)
Ministério da Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente - Espanha
[Digite aqui]
buzon-intergupsa@magrama.es
Fone: + 34 91 597 5962

Os Diretores Ibero-americanos de Águas, reunidos na XVI Conferência lbero-americana de
Águas (CODIA), realizada de 2 a 4 de dezembro de 2015, em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia),
ACORDAM:
1. Solicitar à Secretaria Técnica Permanente (STP-CODIA) e aos Diretores para
comunicarem estes acordos à Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) e aos
responsáveis pela cooperação externa, bem como às outras instâncias que cada
Diretor considere adequadas, com a finalidade de fortalecer institucionalmente a
Conferência de Diretores lbero-americanos de Água.
2. Encomendar à STP-CODIA a consolidação do Plano Operacional Anual (POA) de 2016,
que considerará as seguintes orientações estratégicas definidas pelos Diretores:
a. Presença em âmbito internacional.
b. Promoção de experiências e transferência de tecnologia.
c. Programa de Formação.

3. Com relação ao Programa de Formação, a proposta realizada pelo Painel Técnico de
Apoio em dezembro de 2015 para discussão deverá ser distribuída e uma versão
definitiva será adotada no primeiro trimestre de 2016.
4. Incorporar ao Programa de Formação as propostas de capacitação apresentadas pelos
Diretores e aquelas propostas de seus parceiros estratégicos (incluindo AECID, a
UNESCO-IHP, RALCEA e CAF), na medida em que estejam alinhadas com as prioridades
identificadas no referido Programa. Da mesma forma, o Programa de Formação é
reconhecido como uma linha de trabalho que a partir de 2015 forma parte
exclusivamente do âmbito da CODIA e de suas regras de operação, tal como
informalmente vinha sendo executado desde a sua criação no ano de 2007, ficando
seus resultados à disposição da SEGIB e outros atores que mostrem interesse.
5. Promover uma reunião intermediária, virtual ou presencial, do Painel Técnico de
Apoio, durante o segundo trimestre de 2016, com o objetivo dar acompanhamento ao
POA, preparar a reunião anual da CODIA em 2016 e realizar uma avaliação preliminar
das prioridades de capacitação para 2017.
6. Promover o intercâmbio de boas práticas em governança das águas e de gestão
integrada dos recursos hídricos através da página Web da CODIA, criando um espaço
que permita colocar normas técnicas e outros documentos de gestão enviados pelos
países de forma a fomentar a consulta entre os diversos membros.
7. Considerar as conclusões do diálogos técnicos sobre "Situação atual e perspectivas da
irrigação na América Latina" e sobre "A gestão planejada de secas" e solicitar que a
STP-CODIA organize novos diálogos na próxima CODIA, nos temas a serem propostos
pelos diretores durante 2016. Da mesma forma, decidiu-se tomar nota das conclusões
do "Seminário sobre Diplomacia da Água", organizado em colaboração com a UNESCO
e AECID, bem como continuar a trabalhando sobre as questões relacionadas com a
cooperação transfronteiriça em águas. Adicionalmente, a Conferência solicitou à STP-

CODIA promover outra atividade ou seminário de capacitação sobre o intercâmbio de
experiências em gestão das águas no âmbito da XVII CODIA.
8. Fomentar a participação da CODIA nos eventos internacionais mais relevantes, de
acordo com, entre outras, com as indicações constantes do calendário de reuniões
internacionais do POA. Para tanto, a Conferência solicita à STP-CODIA dar divulgação
destes através do site da Rede Água e outros meios considerados de utilidade às
atividades internacionais relevantes para a agenda de águas, incentivando que os
diretores participem e representem a CODIA em todos os eventos relevantes,
informando os resultados aos demais diretores, através da STP-CODIA.
9. Receber com beneplácito o convite do México para participação na X Assembléia Geral
Mundial da Rede Internacional dos Organismos de Bacia (RIOB), a ser realizada em
Mérida, Yucatán, entre os dias 1 e 3 de junho de 2016.
10. Expressar o comprometimento com a agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), e em particular com o ODS de número 6 (assegurar a
disponibilidade de água e a sua gestão sustentável bem como o saneamento para
todos), e manifestar a vontade de participar ativamente dos trabalhos para o
desenvolvimento da agenda. Solicitar à STP-CODIA repassar ao Secretariado das
Nações Unidas (ONU) o Acordo dos Diretores a esse respeito para contribuir com o
desenvolvimento desta agenda, a partir da visão comum e compartilhada pela CODIA
sobre a gestão das águas.
11. Ressaltar o interesse para elevar o perfil da temática da água na agenda internacional
sobre adaptação às mudanças climáticas. Nesse contexto, reiterar o Acordo aprovado
pela XV CODIA sobre a criação de um Painel Intergovernamental da Água e solicitar ao
México que informe aos Diretores sobre o desenvolvimento atual da proposta a fim de
consolidar uma posição a este respeito.
12. Dar as boas vindas ao acordo de cooperação assinado entre a STP CODIA e a UNESCOPHI para reforçar a governança e a capacitação em matéria de gestão sustentável da
água e convidar a STP-CODIA para incorporar ao POA 2016 as atividades acordadas
para sua implementação.
13. Dar as boas vindas também à nova aliança de cooperação entre CODIA-CAF promovida
por intermédio de Memorando de Entendimento assinado entre a CAF e a Espanha,
assim como incorporar ao POA as seguintes atividades:
a. Celebração da Segunda Edição dos Diálogos sobre Água entre América Latina e
Espanha.
b. Organização de um seminário para troca de experiências em agricultura
irrigada.
c. Colocação em andamento de iniciativas para intercâmbio de funcionários
relacionados a projetos concretos de gestão de água, bem como desenvolver
seminários técnicos que possam ser incorporados ao Programa de Formação.
14. Expressar o interesse dos Diretores por assegurar uma participação ativa da CODIA
nos trabalhos preparatórios ao próximo Fórum Mundial da Água, a ser realizado no
Brasil em 2018.

15. Tomar nota do instrumento Latin America Investment Facility - LAIF da União
Europeia, e em particular, das atividades regionais coordenadas pela Espanha, que são
financiadas por este instrumento. Tomar nota igualmente da iniciativa do nexo águaenergia-alimentação da União Europeia e agradecer o oferecimento da Espanha para
servir de ponto de contato entre a CODIA e a União Europeia, bem como do
oferecimento da CEPAL para que a CODIA realize apoio institucional a esta iniciativa na
região.
16. Acolher com beneplácito as iniciativas de cooperação apresentadas por Bolívia,
México e Costa Rica, em particular, a iniciativa conjunta de cooperação trilateral
CONAGUA-GIZ-Ministério do Ambiente e Água da Bolívia sobre a reutilização de águas
residuais e seu reúso na agricultura, a Aliança Água e Saneamento para Todos, e o
Projeto do Centro de Serviços Climáticos Meso-americanos e expressar o desejo de
promovê-las e buscar sinergias com o apoio da STP-CODIA, por meio das linhas de
trabalho do POA 2016.
17. Destacar a necessidade de contar com dados e estudos hidrometeorológicos
disponíveis e séries temporais adequadas a uma melhor gestão dos recursos hídricos,
especialmente para gestão de secas e inundações, tendo em conta a influência das
mudanças climáticas. Nesse sentido, avaliar positivamente o projeto do Centro de
Serviços Climáticos Meso-americanos e os trabalhos da Conferência de Diretores dos
Serviços Meteorológicos e Hidrológicos lbero-americanos (CIMHET), e promover o
reforço da cooperação entre CODIA e CIMHET.
18. Aceitar a proposta de mecanismo para cofinanciamento do orçamento da CODIA
através de contribuições em moeda ou bens apresentados na XVI reunião da CODIA.
As contribuições realizadas por meio de contribuições em moeda serão definidas nos
termos descritos pela proposta de Acordo da STP-CODIA e da UNESCO-PHI para o
fortalecimento da governança e da capacitação em matérias de gestão sustentável da
água. As contribuições monetárias incorporarão uma percentagem para atendimento
aos custos de gestão das operações e manutenção do mecanismo de financiamento.
A aceitação da proposta de mecanismo de cofinanciamento está sujeita ao
cumprimento dos trâmites e à obtenção das autorizações e dos recursos oriundos da
aplicação das normas internas de cada país membro da CODIA e será efetivada nos
prazos que cada membro possa requerer para o cumprimento dos trâmites e a
obtenção das referidas autorizações.
Para efeitos do disposto no parágrafo anterior, a STP, em colaboração com a UNESCO,
enviará pelos canais adequados e durante o primeiro trimestre de 2016 para todos os
países membros da CODIA uma nota com a informação relativa à respectiva
contribuição, independentemente de que a mesma seja realizada em moeda ou em
bens.
19. Agradecer e aceitar a generosa oferta do México para sediar na Cidade de
Campeche a XVII reunião da CODIA em 2016 e tomar nota da proposta do Uruguai
para sediar a XVIII edição.

Santa Cruz de la Sierra, em 04 de dezembro de 2015.

