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Somos membros de comunidades, ativistas, pesquisadores, 
artistas, pessoas da mídia, defensores e organizações de 
justiça socioambiental que recebem novos membros.

DAM WATCH INTERNATIONAL É ...

uma aliança pluralista e independente de justiça social e 
ambiental que atua entre as pessoas afetadas por 
barragens. 
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NOSSA HISTÓRIA

Em novembro de 2019, Wa Ni Ska Tan: Uma Aliança de Comunidades 
Hidro-Impactadas organizou Ki Ta Ski Naw: Our Land, uma conferência 
internacional sobre o território do Tratado 1 (Winnipeg, Manitoba, 
Canadá). 

Este encontro reuniu mais de 200 membros das comunidades indígenas 
e aliados, pesquisadores, artistas, ativistas e defensores de todo o 
mundo para um fim de semana de ensino, compartilhamento e conexão. 
Através das conversas e apresentações veio a conhecimento de que 
os impactos do desenvolvimento de barragens são predominantes em 
comunidades em todos os continentes, porém as comunidades muitas 
vezes operam independentemente umas das outras na mesma luta 
contra corporações e governos.

Portanto, nos meses seguintes ao Ki Ta Ski Naw, a DWI 
surgiu como uma rede de redes, com o objetivo de fornecer 
um espaço de encontro central (virtual) para fortalecer e 
apoiar indivíduos e grupos através do compartilhamento de 
recursos, documentos, histórias e construção de conexões 
entre protetores de terra e águas indígenas e não indígenas 
ao redor do mundo.
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As barragens geram sérios impactos ambientais e sociais. 

Esses impactos trazem desafios significativos para as comunidades, cujas 
vidas estão intimamente entrelaçadas com a saúde e o fluxo dos rios. 

Por gerações, as comunidades e seus aliados têm resistido incansavelmente 
ao desenvolvimento das barragens e aos impactos inerentes que elas 
trazem. A Dam Watch International reconhece esses importantes esforços 
passados, incluindo aqueles diretamente envolvidos nos Movimentos 
Anti-Barragens. Também reconhecemos a importância de conectar 
comunidades, abrindo um espaço para compartilhar histórias, recursos 
e informações para combater a indústria de barragens. 

Nosso objetivo é construir com base em esforços passados e unir 
os atuais existentes em todo o mundo para fazer networking entre 
comunidades e parceiros.

POR QUE BARRAGENS?  
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GRANDE NÚMERO 
DE DESLOCAMENTOS  FORÇADOS DE PESSOAS E COMUNIDADES

 RESERVATÓRIOS HÍDRICOS LIBERAM DUAS VEZES MAIS CARBONO NA 
    

SEM INCLUIR AS EMISSÕES DE CO2 DECORRENTES DE

D E S M A T A M E N T O SOUTROS IMPACTOS 
AMBIENTAIS, SOCIAIS E 
CULTURAIS INCLUEM:

     ATMOSFERA DO QUE A QUANTIDADE DE ÁGUA QUE ARMAZENAM



Conectamos e apoiamos pessoas, comunidades e organizações 
que buscam proteger a água, terras, meios de subsistência e 
diferentes culturas dos impactos das barragens. 
 

Buscamos um futuro onde os direitos inerentes das comunidades 
e dos ecossistemas sejam valorizados e protegidos.

Imaginamos um mundo onde as necessidades de água e energia 
são atendidas sem sacrificar a integridade cultural e ecológica. 

Onde já existem barragens, buscamos que elas operem de forma 
a minimizar os impactos nos ecossistemas a jusante e a montante, 
e forneçam o máximo de apoio aos povos locais e indígenas, 
incluindo aqueles que foram realocados.

O QUE FAZEMOS ...
A Dam Watch International constrói conexões entre terras indígenas e não 
indígenas e protetores de água de bacias hidrográficas ao redor do mundo. 
Proporcionamos um espaço virtual de colaboração e apoio, fortalecendo 
indivíduos, grupos e movimentos através da troca de recursos e documentação 
dos processos históricos de luta. Reconhecemos que cada membro contribui 
com conhecimento, conexões e necessidades específicas, para que nosso 
trabalho continue evoluindo e mudando à medida que mais pessoas participam. 
Somos uma rede de alianças em evolução.

NOSSA MISSÃO 

NOSSA VISÃO
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Reconhecer a força, a diversidade e as experiências das 
comunidades indígenas e não indígenas impactadas pelas 
barragens.

Apoiar ativamente os esforços das comunidades para a 
autodeterminação/ autonomia.  

Reconhecer os conhecimentos locais, tradicionais e indígenas 
e o conhecimento de grupos que foram marginalizados ou 
excluídos com base em suas características específicas.

Reforçar e apoiar as relações entre diferentes saberes em 
todo o mundo.

Respeitar e afirmar os direitos de todos os seres: direitos 
indígenas, os direitos humanos, direitos da natureza e os 
direitos dos rios. 

Garantir acesso equitativo aos recursos e oportunidades para 
todos os que desejam estar envolvidos.  

Criar oportunidades de participação equitativa e democrática.  

Articular ações e atividades que restaurem e protejam a 
integridade de nossas terras e águas.

NOSSOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES SÃO
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QUEM SOMOS ...
Somos uma aliança internacional de justiça social e ambiental que conecta 
indivíduos, comunidades e organizações que são afetadas por barragens em 
todo o mundo. Atualmente, nossa estrutura de governança inclui um Conselho 
Consultivo e subcomitês.  

OS VALORES QUE AJUDAM A ORIENTAR NOSSAS AÇÕES INCLUEM:

Diversidade e inclusão,
garantindo oportunidades equitativas de participação em todas as 
atividades, por meio da disponibilização de recursos linguísticos 
(traduções simultâneas e de documentos) e culturalmente relevantes.  

Democracia,
proporcionando igualdade em todas as decisões.  

Prestação de contas,
para que nossas ações estejam alinhadas com nossos princípios e 
valores orientadores. 

Transparência,
em nossas ações e decisões, para que estejam disponíveis para os 
membros e o público em geral.  

Empoderamento,
criando espaços de apoio que estejam alinhados com as visões e o e 
saberes de diferentes povos. 

Relacionamento,
reconhecendo que todos temos algo a contribuir, aprender e garantir 
que tenhamos em boa relação uns com os outros.
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CONSELHO CONSULTIVO

SUBCOMITÊS

O Conselho Consultivo é um espaço aberto e em evolução de diversos 
membros que orientam a governança global da DWI. Atualmente somos 
compostos por indivíduos que vivem e trabalham em territórios que 
transcendem as fronteiras do Brasil, Colômbia, Guatemala, Panamá, Índia, 
Nepal, Camboja, Laos, Tailândia, Canadá e Estados Unidos.

 

Os subcomitês trabalham com metas e projetos específicos da DWI em maior 
profundidade, guiados pelo conhecimento dos membros de cada grupo. 
Esses grupos geralmente se reúnem mensalmente em espaços informais para 
discussão e planejamento de ações. Os subcomitês recebem novos membros 
de forma contínua e se desenvolvem conforme as necessidades da rede. 

Os subcomitês existentes surgiram com base nas necessidades apresentadas 
dentro de nossa associação e a partir das pessoas e recursos disponíveis 
dentro da mesma.

Damos as boas-vindas e encorajamos a criação de subcomitês adicionais 
e comitês ad hoc. Esperamos e incentivamos a participação de novos 
membros, garantindo que há espaço para diferentes contextos, sejam eles 
regionais, culturais ou linguísticos. 

Esperamos ter no futuro próximo a participação de pessoas 
de outras nações.
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AÇÃO E 
EDUCAÇÃO

AMÉRICA 
LATINA E 
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espaço para perspectivas regionais sobre meio ambiente, 
investigação e ação social, reconhecimento de raízes ecológicas e 
identidades culturais diversas e de desconstrução e decolonização do 
conhecimento. Neste espaço falamos espanhol e português e estamos 
abertos a receber mais colaboradores e comunidades interessadas em 
compartilhar seus conhecimentos e experiências.

um espaço de planejamento de ações colaborativas que compartilhem 
conhecimentos tradicionais, locais e indígenas com diversos públicos. 
Em encontros informais, os participantes também têm a oportunidade 
de aprender uns com os outros compartilhando experiências, que 
fortalecem ainda mais suas próprias redes.

Damos as boas-vindas a indivíduos de todas as origens para se 
juntar ao nosso grupo diversificado de pesquisadores, ativistas e 
membros das comunidades que lideram oportunidades de pesquisa 
colaborativa baseadas na comunidade. Em novembro de 2021, a equipe 
apresentará uma proposta preliminar ao Conselho de Pesquisa em 
Ciências Sociais e Humanidades (SSHRC) do Canadá para uma bolsa 
de desenvolvimento de parcerias que ajudará a financiar atividades e 
projetos voltados para as comunidades em todo o mundo. Os resultados 
serão divulgados no início de 2022.  Também damos as boas-vindas e 
continuamos a buscar oportunidades adicionais de financiamento.

Quando decisões importantes são tomadas  sobre o meio ambiente que 
afetam a vida das pessoas, a água e a terra , vamos monitorá-las para 
preservar seus direitos e entender questões importantes, garantindo que 
suas vozes sejam ouvidas.  

Esta equipe orientada para a ação é dedicada a combater as narrativas 
e políticas que promovem o desenvolvimento de barragens como 
“eco-friendly-” ou “sustentáveis”. Damos as boas- vindas a pessoas 
interessadas em colaborar com nosso grupo e campanhas  futuras.

AMÉRICA LATINA E CARIBE

AÇÃO E EDUCAÇÃO

PESQUISA E FINANCIAMENTO

POLÍTICAS PÚBLICAS E ADVOCACY

COMITÊ AD HOC GREENWASHING
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ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E TEMAS DE INTERESSE

Reconhecemos a natureza complexa e interdisciplinar do desenvolvimento de 
barragens. Portanto, os participantes do DWI trabalham em diversas áreas, 
incluindo (mas não se limitando) as seguintes:

Soberania da água/ defesa da água

Impactos socioculturais e políticos
*com atenção específica às populações que tem sido impactadas por 
barragens, incluindo povos indígenas e não indígenas.

Proteção à terra

Mudanças climáticas e energia

Educação ambiental

Conservação e biodiversidade 

Transferência de sedimentos 

Transporte e comércio 

Estamos abertos a novos temas e outras disciplinas.
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ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E TEMAS DE INTERESSE
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Um espaço multimídia para compartilhar histórias, arte e conhecimento das 
comunidades. 

Um espaço com publicações, ferramentas, sites recomendados, além de espaço para 
divulgação e coordenação de campanhas e ações.

Nosso site apresenta um banco de dados, relatórios e outros documentos 
relacionados ao desenvolvimento de barragens, seus impactos e esforços de 
resistência. 

WWW.DAMWATCHINTERNATIONAL.ORG
PARA MAIS INFORMAÇÕES VISITE:
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Dam Watch International surge do trabalho contínuo de muitos 
indivíduos e organizações em todo o mundo. Atualmente, nosso 
financiamento principal vem de Wa Ni Ska Tan: Uma Aliança de 
Comunidades Impactadas por Hidro, que é financiado pelo Conselho 
de Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas (SSHRC) e localizado 
no Laboratório de Conservação Ambiental no departamento de Meio 
Ambiente e Geografia em a Universidade de Manitoba.

FINANCIAMENTO E APOIO

Entre em contato conosco:

Environmental Conservation Lab, University of Manitoba 
303 Wallace Building, 125 Dysart Rd 

Winnipeg, Manitoba, Canada, R3T 2N2 

Telefone: 1-204-474-9316 
Email: info@damwatchinternational.org
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