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No histórico da Gestão do Apa, o Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e do Governo da República do Paraguai para o
Desenvolvimento Sustentável e Gestão Integrada da Bacia Hidrográﬁca do Rio Apa.
O Acordo foi negociado pelas partes e assinado no dia 11 de setembro de 2006, ratiﬁcado pelo Paraguai pela Ley Nacional nº 3.465, de 21 de abril de 2008, e
pelo governo Brasileiro pelo Decreto nº 7. 170, de 06 de maio de 2010.
Para alcançar os objetivos propostos no Acordo, várias iniciativas estão sendo empreendidas na região, uma delas, o evento "Diálogos Transfronteiriços do Apa
- um olhar diferenciado para políticas públicas, educação e água do Brasil e Paraguai", realizado nos dias 27, 28 e 29 de maio (Ponta Porã/BR e Pedro Juan
Caballlero/PY).
Um dos principais resultados desse evento, o documento público - a Carta da Bacia do Apa, redigida em português e em espanhol, assinada por 15 Instituições
e 99 Participantes, na qual aﬁrma-se o interesse e compromisso em buscar apoio para a implementação do Acordo do Apa.
As organizações reconhecem que esse novo marco de colaboração explicitado na Carta da Bacia do Apa, foi amplamente facilitado a partir da abordagem
integrada que considera o contexto e as prioridades regionais, reconhece as contribuições e capacidades das ONGs e dos especialistas locais e estimula um
ambiente favorável ao estabelecimento de sinergias e processos de colaboração locais, o que tem permitido que as ONGs atuem além das barreiras políticas e
desenvolvam iniciativas transfronteiriças.
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