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1
INICIATIVA «RIGHT2WATER»

A iniciativa «Right2Water» (designação completa: «A água e o saneamento 
são um direito humano! A água não é um bem comercial, mas um bem 
público!»), registada em 10 de maio de 2012, convidava a Comissão 
Europeia a propor legislação que garantisse na prática o direito humano 
à água e ao saneamento, tal como reconhecido pelas Nações Unidas, e 
assegurasse o abastecimento de água e saneamento como serviços públicos 
essenciais a todos.

O objetivo principal da campanha era fazer com que a legislação europeia 
obrigasse os governos nacionais a assegurar a todos os cidadãos o 
abastecimento em água potável e um saneamento adequados.

A iniciativa «Right2Water» foi a primeira iniciativa de cidadania europeia 
que conseguiu recolher um milhão de assinaturas.

A Comissão decidiu intervir em diferentes domínios relacionados com 
a iniciativa (aumentar a transparência, fomentar a inovação, etc.), tendo 
apresentado uma proposta legislativa de revisão da Diretiva Água Potável 
que obrigava, nomeadamente, os Estados-Membros a assegurar o acesso 
dos grupos mais vulneráveis à água. Fatores de 

sucesso:
• Três anos de preparação antes 

de lançar a iniciativa
• O aparecimento num programa 

de televisão alemã num horário 
de grande audiência ajudou 
a recolher cerca de 200 000 
assinaturas nos dias que se 
seguiram à sua transmissão

• Um movimento internacional 
bem estabelecido

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_pt
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A campanha da iniciativa 
«Right2Water»

Preparação

Durante uma reunião realizada em 2009, o Sindicato da Função Pública 
Europeia (EPSU) decidiu lançar esta iniciativa de cidadania europeia por 
se tratar de um «instrumento com uma dimensão europeia capaz de 
fomentar uma coligação e colaboração em toda a Europa». Este aspeto 
foi determinante para o êxito da iniciativa. A EPSU criou um fundo para 
financiar a campanha com três anos de antecedência e estabeleceu uma 
vasta aliança de organizações (organizações de desenvolvimento, ONG 
sociais e ambientais, organizações de mulheres, organizações religiosas, 
companhias públicas de águas e autarquias) para apoiar a campanha.

Os organizadores recorreram aos seus contactos pessoais, aos membros do 
EPSU, a movimentos sociais, a redes nacionais e a algumas organizações 
europeias (Gabinete Europeu do Ambiente, Women in Europe, Plataforma 
Social, Movimento Europeu da Água, etc.) para sensibilizar a opinião pública 
e atrair apoiantes. «Os parceiros tinham motivos diferentes para apoiar a 
iniciativa, mas todos partilhavam um interesse comum: o êxito da iniciativa».

Um planeamento cuidadoso da campanha e a elaboração de mensagens-
chave foram bastantes importantes. Um dos coordenadores da 
campanha a nível nacional salienta igualmente a importância de «escolher 
cuidadosamente os embaixadores da campanha. Certifique-se de que 
dispõe de tempo, de recursos e de conhecimentos especializados 
suficientes, tanto para as questões de fundo como para os aspetos 
técnicos.»

Por último, mas não menos importante, os organizadores contaram com a 
ajuda de advogados já reformados para elaborar a iniciativa.
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Execução

Por um lado, os organizadores chegaram aos apoiantes através das 
redes sociais e dos meios de comunicação tradicionais. Ainda assim, os 
organizadores afirmam que foi «particularmente útil» fazer campanha em 
eventos e grupos do Facebook». Apesar de, desde essa altura, o Facebook 
ter passado a atribuir mais importância às páginas do que aos eventos, estes 
continuam a ser «muito úteis quando as pessoas que participam [ou estão 
interessadas] recebem notificações».

Um fator determinante para o êxito da iniciativa foi o aparecimento num 
programa de grande audiência da televisão alemã, que se traduziu num 
pico de cerca de 200 000 novas assinaturas. Os organizadores tentaram 
fazer o mesmo noutros países, mas isso exigia demasiado tempo e nunca 
conseguiram atrair tanto a atenção dos meios de comunicação social 
nacionais como na Alemanha.

Por outro lado, as atividades não relacionadas com a Internet também foram 
importantes e foram uma forma de chegar a apoiantes graças a ativistas 
nas cidades. Os organizadores, também criaram uma rede de pontos de 
contacto locais a quem as pessoas podiam comunicar o que faziam na rua 
ou no local de trabalho, o que contribuiu para um intercâmbio de ideias 
mutuamente enriquecedor.

A interação entre os organizadores europeus e as campanhas nacionais foi 
um fator fundamental. Os organizadores explicam que «toda a campanha foi 
concebida [de uma forma que dava a oportunidade] à coordenação europeia 
de trocar pontos de vista com os parceiros nacionais».

Um dos coordenadores nacionais declarou ter sido necessário proceder a 
ajustamentos a nível local. «Alterámos um pouco o slogan da campanha, que 
em vez de «A água é um direito humano» passou a ser «A água é um direito 
fundamental» («Vesi on perusoikeus» em finlandês), que era mais familiar 
uma vez que evoca a Constituição finlandesa.» Este exemplo mostra que 
embora a coordenação europeia seja um fator importante, a necessidade 
de flexibilidade quanto às dimensões e especificidades nacionais também é 
relevante.

Além disso, os parceiros nacionais colaboraram diretamente entre si. Estes 
intercâmbios contribuíram para um crescimento das campanhas nacionais. 
Os organizadores afirmam que «o êxito da recolha em vários países explica-
se pelo aumento do número de parceiros nacionais».

Para que a campanha fosse bem-sucedida, era importante que um grande 
número de pessoas se pudesse identificar com os objetivos da iniciativa. No 
caso desta campanha, os organizadores consideram que a sua vantagem se 
prendia com o facto de «a água ser algo de que todas as pessoas necessitam 
na vida quotidiana e de nada na nossa sociedade poder funcionar sem 
água». Este valor de referência permitiu a quase toda a gente identificar-se 
com o objetivo da campanha.
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Recolha de assinaturas

«Os cidadãos estavam conscientes do problema do acesso a água potável», 
o que facilitou a recolha de assinaturas. Com efeito, os objetivos iniciais 
foram ultrapassados em Itália, em Espanha e na Grécia, três países sujeitos a 
algumas das «políticas de austeridade mais drásticas da altura, na sequência 
da privatização de serviços básicos».

Seis meses depois do início do período de recolha de assinaturas, os 
organizadores conseguiram determinar os países onde seria mais fácil 
recolher as assinaturas necessárias e concentraram os seus esforços nesses 
países. Quando atingiam o número mínimo num país, tentavam obter, pelo 
menos, mais 5% acima desse limiar.

No final da fase de recolha, tinham sido recolhidas 1 700 000 assinaturas, 
das quais 84% por via eletrónica e 16 % em papel.

Verificação e apresentação

A iniciativa foi apresentada em 20 de dezembro de 2013, juntamente com 
certificados que confirmavam a validade de 1 659 543 declarações de 
apoio. A verificação das assinaturas demorou muito mais tempo em alguns 
países do que noutros. Cerca de 200 000 assinaturas não passaram no 
processo de verificação.
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Impacto da campanha da 
iniciativa «Right2Water»

Exame e decisão da Comissão

A reunião com a Comissão, representada pelo Vice-Presidente da Comissão 
Maroš Šefčovič, decorreu em 17 de fevereiro de 2014. Nesse mesmo dia, 
de tarde, os organizadores apresentaram a iniciativa numa audição pública 
no Parlamento Europeu.

Os organizadores pensavam que a audição pública «era uma oportunidade 
para um debate público com os deputados europeus e com a Comissão» 
sobre a forma de atingir os objetivos da iniciativa, mas não foi isso que 
aconteceu. «Houve algumas intervenções de deputados do Parlamento 
Europeu, mas não houve um debate propriamente dito sobre a iniciativa».

Como já referido, na sua Comunicação de 19 de março de 2014 (ver 
comunicado de imprensa), a Comissão definiu as medidas que se 
comprometeu a levar a cabo.

Para mais informações sobre as medidas de seguimento, consulte o 
sítio da iniciativa de cidadania europeia.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20140210IPR35552/the-right2water-campaign-ep-hearing-on-first-european-citizens-initiative
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/PT/1-2014-177-PT-F1-1.Pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_14_277
https://europa.eu/citizens-initiative/home_pt
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Seguimento

Para divulgar os resultados da campanha, a iniciativa «Right2Water» utilizou 
um boletim informativo. Ainda antes do final da iniciativa, os organizadores 
enviaram atualizações «a diferentes países na respetiva língua».

Um resultado importante da iniciativa foi a rede que foi criada durante a 
campanha. As relações assim estabelecidas foram mantidas mesmo após 
a conclusão da iniciativa de cidadania europeia. Com efeito, a criação de 
uma rede duradoura «foi uma das ideias subjacentes ao lançamento da 
ICE», o que demonstra que uma estratégia a longo prazo não termina com 
a iniciativa de cidadania europeia, mas pode ir além disso. A organização 
de uma iniciativa pode ser um primeiro passo positivo para a criação de 
parcerias e alianças a longo prazo.

Um dos principais ensinamentos que se podem retirar do ponto de vista 
dos organizadores é a necessidade de se centrar mais no trabalho a nível 
nacional. A conceção das campanhas nacionais foi considerada fundamental 
para o êxito da campanha de uma iniciativa de cidadania europeia. Segundo 
os organizadores, «o trabalho de criação de coligações a nível nacional» é 
extremamente importante.

Ensinamentos 
retirados
• «A enorme atenção suscitada 

e o impacto da sensibilização 
resultante desta iniciativa 
justificaram largamente os 
recursos significativos investidos 
na campanha.»

• O facto de a iniciativa assentar 
num grande movimento 
internacional bem estabelecido 
permitiu angariar o número 
necessário de apoiantes.

• Concretamente, as 1 200 
000 assinaturas recolhidas na 
Alemanha foram o resultado de 
uma forte campanha nacional 
que beneficiou de uma excelente 
cobertura mediática (jornalismo 
de investigação, programa 
cómico, artigos de imprensa, 
etc.).

Conselhos e sugestões para futuros organizadores
• Estabeleça uma aliança com vários grupos para garantir o êxito
• Elabore planos de ação e de campanha a todos os níveis: a nível da UE, nacional e local
• Quanto mais cedo iniciar os preparativos, maiores as probabilidades de êxito
• Contacte deputados europeus que o possam ajudar com a sua campanha
• Faça campanha nas línguas dos países para fomentar a participação dos cidadãos
• Obtenha o apoio de «celebridades»
• Os contactos pessoais e as redes sociais são essenciais durante a campanha. Recorra à imprensa de modo inteligente
• Assegure-se de que as pessoas que participam na campanha são capazes de explicar em que é que consiste a iniciativa e o 

modo de funcionamento de uma iniciativa de cidadania europeia funciona
• Estabeleça uma relação entre a política local e nacional e a sua iniciativa, explicando as eventuais implicações do «sim» ou 

do «não» a fim de que os cidadãos possam associar o tema às questões políticas no âmbito das respetivas comunidades
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