Esta petição serve de plataforma para inspirar um consenso global e uma acção de cidadania para
atingir um acordo internacionalmente vinculativo para proteger e restaurar o estado natural de
toda a Água. A Água é o unificador primário que não conhece fronteiras. Possamos erguer-nos
juntos, como Uma Humanidade, pela Água e por Toda a Vida.

Lei Mundial da Água
Rumo à Cura Sistémica Radical

A escalada das crises social, sanitária e ambiental são um duro toque de alerta para que toda a
humanidade aja de acordo com as nossas necessidades e prioridades comuns:
●
●
●
●

a nossa saúde pessoal
comunidades locais e famílias saudáveis, solidárias e resilientes
acesso local às nossas necessidades básicas
um mundo saudável para nós, para os nossos filhos, e para toda a Vida

A resposta global e rápida à pandemia mostrou ao mundo que é possível que os governos se
coordenem em torno de uma crise partilhada e que cidadãos mudem o seu comportamento, num
muito curto espaço de tempo. O nosso próximo passo, como cidadãos da Terra interligados e
interdependentes, é assegurar que esta resposta global não se limite à contenção e ao tratamento
dos sintomas. Com o profundo impacto do vírus, a humanidade depara-se com uma oportunidade
sem precedentes para uma "reinicialização global" - para criar novas leis e sistemas fundamentais
que cultivem proativamente a saúde e a vitalidade do planeta e de todos os seus habitantes para as
gerações vindouras.
A estratégia mais eficiente e holística para restaurar a saúde humana e ambiental é dar prioridade à
cura das nossas Águas planetárias - a base da saúde e a fonte e sustentação de toda a Vida na Terra.
À medida que a humanidade evolui para reconhecer os direitos essenciais da Natureza, somos agora
chamados a defender que o Direito à Água seja protegido e restaurado à sua natureza pura original.

Proposta para uma Lei Mundial da Água
Nós, cidadãos da Terra, apelamos e comprometemo-nos a trabalhar em conjunto para garantir que
uma lei internacional vinculativa seja implementada para a protecção imediata e universal de toda
a Água, como o primeiro passo vital para uma cooperação global para uma cura efetiva, social e
ecológica a nível mundial.

A Lei Mundial da Água requer:
● a protecção e restauração intransigente de todas as fontes de água naturais, bacias
hidrográficas, rios, lagos, zonas húmidas, estuários e oceanos
● a renaturalização (rewilding) dos ecossistemas, necessária para a restauração do ciclo
planetário da água
● o acesso livre e garantido de todos os seres humanos e animais a Água natural, não
contaminada
A Lei Mundial da Água responsabiliza plenamente todos os governos, empresas, comunidades e
indivíduos pelo seu impacto em todas as águas, em toda a parte. Esta Lei única serve como uma
fundação unificadora para que todos os governos e cidadãos trabalhem em conjunto com os
"conselhos de sabedoria e governança" liderados por comunidades na co-criação de novas formas
de liderança, governança, negócios e culturas que sirvam efectivamente a saúde e a vitalidade do
todo.
Esta iniciativa global honra os muitos Guardiões da Água de todo o mundo que dedicaram e dedicam
as suas vidas à protecção e reverência da Água em nome de toda a Vida.
A Lei Mundial da Água é a primeira iniciativa global para a implementação dos Códigos para uma
Terra Saudável. A petição será lançada globalmente no dia 24 de Junho, dia Mundial da UNIDADE
da Água (World UNITY Water Day), durante a World UNITY Week (Semana Mundial da UNIDADE).

Por favor leia e assine a petição sobre a Lei Mundial da Água AQUI.

