
Conheça a Rede Continental Americana do 
Monitoramento Comunitário Participativo da 
Água
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Nós somos uma plataforma de referência regional que se articula aos
atores sociais para conservar e restaurar os rios do Continente 
Americano, através do monitoramento comunitário participativo da 
água.
Nós procuramos ser inovadores, inclusivos e sensíveis, e também
incidir nos âmbitos educativos e das políticas públicas gerando
novas formas de tecido social.

O logotipo está inspirado no epígrafe da cultura maia da língua
nahual Kawoq, que significa “energia que dá importância à 

coexistência; dá o sentido da pertinência para com a família, a 
comunidade, a humanidade”. Também tem uma projeção
para com a expansão e a abundância, e nos convida a ter 

consciência de que como  humanidade, nós temos um propósito 
que é o trabalho das nossas mãos com a Mãe Terra.

Quem somos nós?
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São milhares de quilômetros de 
rios e riachos, e centenas de 
lagoas, e pântanos, com os quais
os humanos compartilham o 
território.
Nas regiões onde foram criadas 
iniciativas de monitoramento
comunitário participativo, se tem
gerado frutos significativos para a 
vida das famílias locais, para a 
biodiversidade e para uma boa 
convivência.
A Rede CAMCPA está interessada
em viabilizar estas iniciativas, 
aprender com elas e constituir 
um espaço comum em torno do 
monitoramento no Continente 
Americano.   

O que nos 
interessa?

No contexto das tendências
socio-ambientais globais, o
monitoramento comunitario
constitui em uma
oportunidade para fortalecer
os espaços sociais, para
que gerem benefícios tangíveis
às
populações humanas e à
biodiversidade. Neste trabalho
biossocial, é fundamental a
troca de experiências,
conhecimentos e saberes,
porque em um continente
que compartilha história,
cultura e natureza, os
moradores precisam se unir e
se conhecerem mais nessas
ações.

Qual é o nosso
enfoque?
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Rede CAMCPA

Conecte-se com seus rios

Como são os rios do lugar onde você mora? 
De onde vem a água que você bebe?

O que dizem seus avós sobre as mudanças nessa região?
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A participação cidadã nos assuntos ambientais é uma procura 
crescente ao redor do mundo, porque procura criar iniciativas 
colaborativas para melhorar o entorno que nós habitamos. 

Dentro de uma grande variedade de iniciativas, o monitoramento
comunitário permite que os habitantes das bacias hidrogáficas
possam compreender as formas como nossas atividades domésticas 
ou produtivas impactam a natureza, e a partir disso, incidem nas
decisões sobre o território.

O monitoramento comunitário participativo nos tem permitido 
conhecer melhor nossos rios e nos dá elementos para prevenir 
ou reverter a sua deterioração. Nós temos tido a oportunidade de 
alertar sobre as mudanças que põem em risco o nosso bem-
estar ou o de outras espécies. Ao documentar o estado dos rios, nós
temos favorecido a criação dos acordos entre a população de uma
bacia que nos propicia a sustentabilidade.

O monitoramento comunitário também nos motiva a nos vincular a 
outras pessoas e grupos, fortalecendo nossos laços de 
convivência em comunidade. 

O porquê do monitoramento?

Rede CAMCPA

Conecte-se com seus espaços de decisões

Como se cuidam dos rios do lugar onde você mora? 
Quais redes ou grupos têm se empenhado em documentar 

a sáude dos rios na sua comunidade?
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Nós convidamos vocês a ouvir os espaços radiofónicos:
(1) Para que nossos rios cheguem sanos ao mar da Aliança Nacional Rios e Bacias

da Costa Rica, em: https://www.riosycuencas.com/radio
(2) Resistierra daIbero CdMx, Ibero 909 FM: https://ibero909.fm/resistierra

“O avô Zenón nos ensinava quando ele 
dizia: “A água, não é água sem seu rio e o 

rio não é rio sem seu território e a gente 
não é comunidade, não é aldeia, se não 

tiver direitos nem controle sobre a água, 
sobre o rio e sobre os territórios onde

vivem e nascem estes elementos.”
-Juan García. Agua, río y memoria, 

UNESCO 2011, Oralidad p. 65-.  

Eventos

Publicações

Conecte-se com a Rede CAMCPA

Rede CAMCPA

Material para a  ciudadania ¿En qué 
nos beneficia cuidar las orillas de los 
ríos y arroyos? 

Artígo científico Metaanálisis sobre 
deposición de nitrógeno en ríos a 
nivel global.  

Declaración Universal de los 
Derechos de los Ríos… imperdible!

A Rede é para todos os interessados no monitoramento
participativo da água e na criação coletiva de uma vida 

sustentável.

https://www.facebook.com/RedCamcpa/posts/101109219397145

Parebéns!
A Agência de Cooperação 
Internacional da Corea (KOICA) e 
AGUALIMNO aliaram-se para iniciar a 
capacitação para o monitoramento
comunitário participativo dos rios e 
lagos da Guatemala.
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