HISTÓRIAS COM ENFOQUE EM

FUNDOS DE ÁGUA
China

Combatendo a poluição na província de Zhejiang
Cerca da metade da poluição da água na China decorre do uso e da degradação da terra. Incentivar empresas a investir
na conservação a montante pode ser a resposta para dez milhões de pessoas na Área de Hangzhou e seu entorno.
O contexto

O futuro

Com quase um quarto dos residentes
urbanos da China sem acesso à água
potável adequada e infraestrutura
de saneamento, a escassez de água e
poluição são um problema significativo.
Cerca de metade da poluição da água na
China vem do uso e da degradação da
terra, o que significa que fertilizantes,
pesticidas e resíduos pecuários são
carregados para lagos, rios, pântanos,
aquíferos e águas costais. Enquanto isso,
a poluição sedimentar afeta as fontes
hídricas de 82 milhões de pessoas nas 30
maiores cidades com crescimento mais
rápido da China.

Os fundos estimularam investidores a
jusante – incluindo grandes empresas
e agências governamentais – a apoiar a
conservação e restauração de terras a
montante. No local maior de Qiandao, a
TNC começou a trabalhar com produtores
rurais locais em 2018 para implementar
a agricultura orgânica de chá de alta
qualidade e arroz de alto rendimento.
Utilizando tecnologia de ponta (drones,
inteligência artificial e armazenagem de
dados em nuvem), os produtores rurais
agora podem aperfeiçoar a precisão
da aplicação dos seus fertilizantes e,
portanto, reduzir a quantidade que
utilizam. O Fundo de Água também
estabeleceu soluções naturais, como
fossas ecológicas, e lançaram programas
sobre educação hídrica para estudantes
para que estes aprendam por que e como
proteger fontes hídricas no futuro. Em
última análise, as práticas do Fundo de
Água do Lago Qiandao incrementarão
15.000 meios de subsistência, além
de reduzirem o uso de fertilizantes e
pesticidas ao longo de 30.000 acres.

A ação
The Nature Conservancy (TNC) China
estabeleceu dois Fundos de Água pilotos
em locais estratégicos na Província de
Zhejiang. Esses fundos possuem múltiplos
objetivos: unir cientistas, empresas e
as indústrias para encontrar maneiras
de mitigar o impacto no meio ambiente;
estimular a captação de recursos para
a conservação no longo prazo, e garantir
que a população local possa buscar
meios de subsistência que garantam
o seu bem-estar e melhorem a saúde
da bacia hidrográfica.
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Reservatório de Longwu,
utilizado por mais de 4.000
residentes
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Lago Qiandao, fonte de água
potável para mais de 10 milhões
de pessoas

Leia o texto na íntegra em: global.nature.org/content/beyond-the-source

WATER FUNDS
TOOLBOX

Lidere o caminho para um futuro hídrico seguro com
a Ferramenta Multimídia sobre Fundos de Água
O que são Fundos
de Água?
Um Fundo de Água é uma estrutura
de trabalho que permite que cidades,
comunidades e empresas invistam
na gestão de áreas onde há escassez
de água; de forma que as florestas a
montante e as áreas úmidas sejam
protegidos, para continuar a limpar
e filtrar naturalmente a água. As
comunidades a montante podem usufruir
de meios de subsistência incrementados
e ter melhorias para a saúde e bem-estar,
enquanto que as comunidades a jusante
vivenciam uma melhor qualidade de água
e, em muitos casos, menos interrupções
e escassez.

Ciclo do
projeto
do Fundo
de Água

O que é Ferramenta
Multimídia sobre Fundos
de Água (Water Funds
Toolbox?)

Pronto para fazer a diferença?
Desenvolva o seu conhecimento
Por meio do Water Funds Toolbox, você pode
acessar o estado da arte do currículo completo
para desenvolver os Fundos de Água. De autoria
de profissionais de Fundos de Água, para outros
profissionais.

A Water Funds Toolbox (Ferramenta
Multimídia de Fundos de Água) é um
guia online que explica, passo a passo,
o desenvolvimento de um Fundo de
Água. Ele apresenta vídeos, testemunhos,
modelos, ferramentas, estudos de caso
e muito mais. O âmago da Toolbox é
mostrar o ciclo do projeto de Fundos de
Água, descrevendo as cincos fases pelas
quais um Fundo de Água passa,
de viabilidade a maturidade.
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O currículo inclui:
• Fundos de Água 101
• Análise dos Atores (stakeholders)
• Plano de Ações
• Cursos específicos de governança, ciências, 		
finanças, implementação e comunicações.
nature.org/WaterFundsTraining

Crie a sua rede
Junte-se à comunidade global de profissionais de
Fundos de Água que atuam para aplicar e refinar
o modelo de Fundo de Água no mundo todo.

2

3

4

5

Viabilidade

Design

Criação

Operação

Maturidade

Definir o problema,
atrair parceiros e
contratar o Diretor do
Fundo de Água

Desenvolver um
plano estratégico com
soluções e estabelecer
a governança do
Fundo de Água.

Formalizar a
estrutura do Fundo
de Água e o seu
lançamento oficial.

Desenvolver e
implementar planos
anuais de trabalho

Assegurar a viabilidade
do Fundo de Água
no longo prazo e criar
impactos de grande
escala.

waterfundstoolbox.org

Atividades da rede:
• Webinars
• Painéis de discussão
• Notícias
• Perfis de membros
• Programas de reconhecimento
• Competições de toda a rede
• Aprendizagem entre pares e revisão
nature.org/WaterFundsNetwork

