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  Analisar como podem as associações e redes
 profissionais servir como catalizadores de
 mudança, tendo em vista o cumprimento dos
 objectivos do milénio, em particular no sector do
 abastecimento de água e saneamento. 

  Apresentar exemplos de acções bem sucedidas. 
  Avaliar até que ponto as associações e redes

 profissionais deverão ter uma palavra a dizer no
 que respeita ao financiamento de projectos por
 instituições bancárias ou por entidades
 doadoras. 
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  International Water Association (IWA), International Association of
 Hydraulic Engineering and Research (IAHR), Environmental and
 Water Resources Institute (EWRI) of ASCE, Water Environment
 Federation (WEF), European Federation of National Associations of
 Water and Waste Water Services (EUREAU), China Water
 Association, African Water Association, AquaFed, American Water
 Resources Association (AWRA), Development Goal 7, Arab Countries
 Water Utilities Association, Korea Water and Wastewater Works
 Association, Taiwan Sewerage Association, Japan Sewage Works
 Association 

  NetWater, Water and Sanitation Action Group, Rotary International,
 Egyptian-Dutch Advisory Panel on Water Management, Euphrates
 Tigris Initiative for Cooperation, Dutch Water authorities’s co-operation
 to reach Millenium, Department of International Development, UK,
 Comision Nacional del Agua, Mexico, ITT Corporation, SIWI 

  Water For People, WaterAid, USAID, Gender and Water Alliance,
 UNHABITAT, Water and Sanitation for the Urban Poor 

  World Bank, Inter-American Development Bank, Asian Develop. Bank 
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  Importância do papel das associações e redes profissionais -
 características marcantes: capacidade técnico-científica e a
 abrangência do conhecimento, profissionalismo e consciência ética,
 memória institucional do sector, motor de mudança. 

  Assinalável progresso, com um reconhecimento crescente por parte
 dos diversos actores no sector, assim como da sociedade civil.
 Evolução do papel destas organizações, no que diz respeito à
 interacção com entidades de financiamento ou desenvolvimento
 regional: índole marcadamente consultiva → parceira executiva. 

  Inexistência de uma eficaz e generalizada parceria entre associações
 e redes profissionais, ONG e comunidades locais, o que dificulta a
 realização de acções concretas, facilitadoras de uma maior aceitação
 por parte dos decisores políticos. 
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  Conferir maior visibilidade à acção das associações, com maior
 aproximação à sociedade civil e aos decisores políticos. 

  Reforçar a competência técnico-científica das associações em
 que tal se afigure necessário, através da parceria com outras
 associações com experiência consolidada (association
 twinning). 

  Transmitir, a uma única voz, mensagens que reúnam o
 consenso de um amplo leque de associações e redes
 profissionais. 

  Estimular o contacto entre as associações e redes profissionais
 e as instituições responsáveis pelo financiamento e
 desenvolvimento do sector da água 

  Contribuir para uma maior robustez das propostas a financiar
 por entidades bancárias para o sector da água.   
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  Contribuir para o reforço de pontes com associações e redes
 profissionais de outros sectores, nomeadamente na área do ambiente
 e da saúde.  

  Alargar o papel das associações e redes profissionais à promoção de
 acções de formação, capacitação e certificação. 

  Estimular programas de formação para jovens profissionais, que
 constituam o garante da competência técnico-científica e da
 preservação da memória institucional do sector. 

  Incrementar o diálogo das associações e redes profissionais para além
 da que actualmente tem lugar nos fóruns, que permita uma acção
 mais continuada, consistente e eficaz. 

  Iniciar um projecto orientado para a implementação (“Legacy” project),
 incluindo a criação de um “Atlas da Competência Profissional”, que
 caracterize as lacunas que actualmente se verificam nesse domínio a
 nível mundial, permitindo o eficaz estabelecimento de sinergias entre
 diversas associações e redes profissionais. 
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