BACIAS E REDISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM AÇÃO
APOIAR O GERENCIAMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS NO CONTEXTO
DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
EcoCuencas é um projeto internacional de três anos iniciado em dezembro de 2014. Reúne nove
parceiros latino-americanos e europeus em torno de uma ideia comum: A bacia hidrográfica é um
espaço estratégico para lutar contra os efeitos das alterações climáticas.
O orçamento do projeto é de 2,5 milhões de euros, financiados em 75% pela Comissão Europeia
como parte de seu programa WATERCLIMA-LAC e um autofinanciamento de 25% proveniente das
contribuições dos parceiros envolvidos no projeto.

OBJETIVOS
Melhorar a gestão das bacias hidrográficas, reforçando a sua capacidade de resistência às
alterações climáticas e implementar mecanismos de redistribuição financeira compatíveis com o
desenvolvimento sustentável.
Graças a três projetos-piloto executados no continente latino-americano, demonstrar de forma
prática que os mecanismos de redistribuição econômica no âmbito das bacias são relevantes para
alcançar uma gestão integrada dos recursos hídricos e uma melhor resiliência.
Desenvolver e disseminar boas práticas no âmbito da resiliência às alterações climáticas e na
implementação de mecanismos de redistribuição.

BACIAS PILOTOS EM AMÉRICA LATINA
- Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Brasil)
- Bacia do Rio Chira-Catamayo (Equador e Peru)
- Bacia do reservatório Rio Grande II (Colômbia)

CONTEÚDO TÉCNICO
Componente 1: Avaliação participativa da situação atual e das principais necessidades em termos
de gerenciamento das bacias nos países abrangidos pelo projeto;
Componente 2: Recomendações e aplicações concretas de mecanismos financeiros;
Componente 3: Implementação de projetos-piloto;
Componente 4: Networking, divulgação, treinamento e capacitação.
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COM A PARTICIPAÇÃO DA

Este documento foi produzido com o apoio financeiro da União Europeia
O conteúdo deste documento é da exclusiva responsabilidade do « International Office for Water » e sob
nenhuma circunstância deve-se considerar que reflete a posição da União Europeia
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