
Trabalhadores dos 
serviços de saneamento:  
Os heróis esquecidos 
da linha da frente durante  
a pandemia da COVID-19

Os trabalhadores dos serviços de 
saneamento arriscam a sua saúde 
e as suas vidas para garantirem 
serviços públicos essenciais
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Durante a pandemia do coronavírus, os serviços 
essenciais viram-se no centro das atenções e os 
respectivos funcionários foram destacados, até 
aplaudidos, por serem trabalhadores importantes 
ou guerreiros da COVID. Mas existe uma  
mão-de-obra que é, muitas vezes, negligenciada – 
os trabalhadores dos serviços de saneamento. 

Quando milhões de pessoas ficaram em 
confinamentos ou recolheres obrigatórios, muitos 
do sector de saneamento ainda tinham de ir para 
o trabalho todos os dias, arriscando a sua própria 
saúde para prestar um serviço essencial. Alguns 
estiveram na linha da frente ao longo de toda a 
pandemia, trabalhando em hospitais e centros de 
quarentena e no centro das comunidades com acesso 
limitado a água segura, saneamento adequado 
e boas instalações de higiene (ASH). Poucos têm 
recebido qualquer formação ou apoio extra dos 
seus empregadores e o equipamento de protecção 
individual (EPI) costuma ser limitado ou impróprio 
para o fim a que se destina. A pandemia da COVID-19 
expôs e exacerbou as vulnerabilidades existentes 
por parte da mão-de-obra de saneamento – as suas 
condições de trabalho perigosas, baixo rendimento 
e falta de apoio. Apesar do serviço essencial que 
prestam, muitos trabalhadores dos serviços de 
saneamento têm  sido ostracizados e discriminados 
em consequência do seu trabalho de alto risco. 

Uma força de  
trabalho oculta 

Não é apenas a saúde pública que está em perigo, 
mas também a saúde da economia. Para os países 
se recuperarem da pandemia e de outras crises 
sanitárias, é necessário que haja uma mão-de-obra 
forte e saudável. Investir nos trabalhadores dos serviços 
de saneamento também é investir no crescimento. 
A pesquisa da WaterAid mostrou que alcançar o 
saneamento universal gerido de forma segura trará 
benefícios líquidos de 86 bilhões de dólares por ano 
entre 2021 e 2040.1

A WaterAid acredita que é essencial que todos, em 
todos os lugares, tenham acesso a uma casa de banho 
adequada, conforme prometido pelo Objectivo de 
Desenvolvimento Sustentável 6 das Nações Unidas: 
água e saneamento para todos até 2030. No entanto, 
para que isso aconteça, são necessárias medidas 
vitais para proteger os direitos dos trabalhadores 
que sustentam os nossos sistemas de saneamento – 
para atingir o 8.º Objectivo de Desenvolvimento 
Sustentável, que visa promover o crescimento 
económico e o trabalho decente para todos até 2030.

A WaterAid está a apelar aos governos, às autoridades 
locais, às entidades patronais e ao público em geral 
para que protejam, respeitem, apoiem e invistam 
nos trabalhadores dos serviços de saneamento – os 
trabalhadores esquecidos da linha de frente durante 
a pandemia da COVID-19.

O ponto de situação dos 
trabalhadores dos serviços 
de saneamento
Muitas vezes, os actuais trabalhadores dos serviços 
de saneamento não são apoiados, protegidos nem 
valorizados. Muitos deles são discriminados pelo 
trabalho que realizam. A pandemia do coronavírus 
teve um impacto directo nos seus meios de 
subsistência, com muitos deles a trabalhar por 
mais tempo ou a enfrentar riscos acrescidos sem 
recompensa, enquanto outros chegaram a perder 
completamente o seu rendimento.

A natureza informal da mão-de-obra, combinada 
com o difícil acesso à educação e um entendimento 
limitado dos seus direitos, deixa muitos trabalhadores 
dos serviços de saneamento vulneráveis à exploração. 
Nos países onde o sistema de castas persiste, a 
discriminação sistemática dificulta enormemente a 
mobilidade social e as oportunidades para abraçar 
outras carreiras são muito escassas. 

Visto que a maior parte do trabalho não fica registado, 
a dimensão do problema é muito mais facilmente 
mascarada e ignorada. Os governos devem apoiar a 
recolha de dados para que se possa agir com base 
em dados concretos de boa qualidade. As condições 
de trabalho devem melhorar, as leis laborais devem 
ser aplicadas e os trabalhadores dos serviços 
de saneamento devem ser reconhecidos como 
trabalhadores fundamentais que são. 

Numa altura em que as comunidades se expandem, 
afigura-se importante que os sistemas sejam aplicados 
para monitorar presencialmente as infra-estruturas 
de saneamento e garantir que sejam construídas de 
forma correcta, de modo a facilitar o esvaziamento, 
a remoção e o tratamento seguros das lamas fecais. 
Do mesmo modo, os sistemas externos e de esgotos 
devem ser concebidos e geridos para garantir 
uma manutenção segura e uma operação segura 
das estações de bombagem e das unidades de 
tratamento.

Apesar de ser uma parte normal da vida, a defecação 
continua a ser um grande tabu em muitas sociedades, 
o que faz com que lidar com assuntos relacionados 
com a mão-de-obra seja ainda mais difícil. Para 
garantir que as infra-estruturas de saneamento sejam 
construídas e utilizadas correctamente, é importante 
falarmos sobre casas de banho e sobre aonde vão 
as nossas fezes. No entanto, as infra-estruturas 
constituem apenas uma parte do processo. 

Sem a intervenção dos trabalhadores dos serviços 
de saneamento, os sistemas de saneamento 
não irão funcionar, provocando consequências 
catastróficas para a saúde pública.

Os trabalhadores dos serviços de saneamento lidam 
com os resíduos, garantindo que sejam limpos e 
eliminados com segurança. Estes trabalhadores são 
as pessoas que operam as unidades de tratamento 
de águas residuais, limpam os esgotos, esvaziam as 
fossas de latrinas e as fossas sépticas, e transportam 
as lamas fecais. Em alguns países, são conhecidos 
como “catadores manuais”, recolhendo e limpando 
os resíduos fecais com ferramentas rudimentares ou 
com as próprias mãos. Os trabalhadores dos serviços 
de saneamento também se referem a trabalhadores 
de resíduos sólidos, como os que recolhem o lixo, os 
varredores ou trabalhadores de aterros sanitários e 
limpadores que trabalham em casas, escolas, empresas 
ou unidades sanitárias. 

A mão-de-obra global de saneamento protege-nos 
de muitas doenças infecciosas. Os serviços de ASH 
são essenciais para manter a saúde pública e serão 
fundamentais para a sobrevivência e a recuperação da 
pandemia. Contudo, sem os trabalhadores dos serviços 
de saneamento, esses serviços seriam interrompidos. 

 Julius Chisengo, de  
53 anos de idade, esvazia 
lamas fecais em Kigamboni, 
Dar es Salaam, Tanzânia,  
em Junho de 2019.

 Kamlesh Taank, de 55 anos  
de idade, um limpador de latrinas, 
limpa resíduos de fezes com a  
mão em Loni, Ghaziabad, Índia, 
em Agosto de 2021.
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Expostos  
e vulneráveis

1/3 dos trabalhadores 
de saneamento 
entrevistados 
no Nepal não 
receberam qualquer 
EPI (equipamento 
de protecção 
individual) dos seus 
empregadores.7 

40% dos 
trabalhadores  
dos serviços de 
saneamento 
entrevistados na 
Índia e 39% dos 
entrevistados 
no Bangladesh 
não tinham 
instalações para 
lavar as mãos 
no trabalho.9

Quase metade (48%) dos 
trabalhadores dos serviços de 
saneamento que responderam 
ao inquérito no Bangladesh 
viram os seus rendimentos 
reduzidos durante a pandemia.6 

Durante a pandemia, 
apenas metade dos 
entrevistados no Nepal e 
no Paquistão conseguiram 
ter acesso ao auxílio da 
segurança social para 
pessoas vulneráveis.3  

80% dos trabalhadores 
dos serviços de 
saneamento 
entrevistados 
no Burkina Faso 
consideraram que 
o EPI que receberam 
não era adequado e 
tornava os acidentes 
mais prováveis.8

1/3 dos trabalhadores 
dos serviços de 
saneamento 
questionados no 
Bangladesh temiam 
perder os seus 
empregos se parassem 
de trabalhar durante 
o confinamento.5 

23% dos trabalhadores 
dos serviços de 
saneamento 
entrevistados na Índia 
tiveram de trabalhar 
mais 2 a 6 horas 
por dia durante 
a pandemia.4

Um estudo realizado pela 
WaterAid, no início da pandemia 
da COVID-19, sobre a segurança 
e o bem-estar dos trabalhadores 
dos serviços de saneamento no 
Sul da Ásia revelou que muitos 
trabalhadores dos serviços 
de saneamento se sentiam 
vulneráveis – oito em cada dez 
trabalhadores entrevistados 
no Bangladesh temiam que 
o seu trabalho os deixasse 
mais prováveis a contrair 
o vírus, enquanto dois terços 
acreditavam que a sua família 
estaria em maior risco por causa 
do seu trabalho.10 

Apesar de a lavagem das mãos 
ser uma das várias medidas 
principais na prevenção da 
propagação da COVID-19 
e outras doenças, cerca de 
40% dos entrevistados na Índia 
e no Bangladesh não tinham 
um lugar para lavar as mãos 
no trabalho.11 

Além disso, no início da 
pandemia, 3 em cada 10 pessoas 
em todo o mundo não tinham 
a possibilidade de lavar as 
mãos com água e sabão nas 
suas casas.12 

Com a propagação da COVID-19, 
muitos países recomendaram o 
uso de máscaras faciais ou luvas, 
mas muitos trabalhadores dos 
serviços de saneamento não 
receberam qualquer EPI e tiveram 
de comprar os seus próprios 
itens de trabalho ou reutilizá-los 
várias vezes.

O estudo da WaterAid na 
Índia descobriu que nenhum 
dos funcionários dos serviços 
de saneamento de hospitais 
entrevistados tinha todas as 
roupas de protecção necessárias 
para realizar o seu trabalho com 
segurança.13

Um terço dos trabalhadores 
dos serviços de saneamento 
entrevistados no Nepal não 
recebeu qualquer EPI dos seus 
empregadores,14 enquanto no 
Bangladesh a escassez significou 
que apenas 19% dos entrevistados 
trocaram as suas luvas depois de 
usá-las.15 

Em alguns casos, o EPI oferecido 
foi considerado impróprio 
para o fim previsto. Um estudo 
feito pela WaterAid no Burkina 
Faso descobriu que 80% dos 
trabalhadores entrevistados 
consideravam que o EPI que 
receberam era tão inadequado 
que tornava os acidentes mais 
prováveis16 como, por exemplo, 
luvas e botas com fraca aderência. 

 Iliyasu Abbas, de 50 anos de 
idade, limpador de latrinas e fossas 
sépticas, coloca excrementos 
humanos num balde, no Estado de 
Kano, Nigéria. Setembro de 2021. 
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Apesar dos riscos de trabalhar 
na linha da frente e do medo 
de contrair o coronavírus, os 
trabalhadores dos serviços de 
saneamento estavam mais 
preocupados com o impacto 
financeiro da pandemia e com a 
possibilidade de alimentar as suas 
famílias. Muitos são trabalhadores 
informais mal pagos, classificados 
como “biscateiros”, com 
rendimentos imprevisíveis, o 
que os deixa mais susceptíveis 
a choques económicos como os 
provocados pela pandemia. 

Um estudo da Rede de 
Gestão de Lamas Fecais do 
Bangladesh (Bangladesh 
Faecal Sludge Management 
Network) demonstrou que 
48% dos trabalhadores de 
resíduos entrevistados viram 
o seu rendimento durante 
a pandemia.17 

A WaterAid entrevistou um 
trabalhador dos serviços de 
saneamento na Nigéria que 
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 Vishal Jeenwal, de 26 anos 
de idade, varredor de rua, limpa 
o mercado de Loni, Ghaziabad, 
Índia, em Setembro de 2021.
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 Julius Chisengo, de 53 anos 
de idade, limpa-latrinas e 
transportador de lamas fecais, 
Kigamboni, Dar es Salaam, 
em Março de 2021.

não pôde trabalhar durante 
a primeira vaga da pandemia 
do coronavírus e teve de pedir 
dinheiro emprestado para 
alimentar a sua família. Muitos 
outros viram os seus meios de 
subsistência afectados durante os 
confinamentos nacionais e cerca 
da metade dos entrevistados no 
estudo da WaterAid no Sul da Ásia 
relataram desafios em sustentar as 
suas famílias. Outros enfrentaram 
ainda mais discriminação, com os 
entrevistados no Nepal a relatarem 
inclusivamente exigências dos 
proprietários de casas para que 
estes abandonassem as mesmas 
por medo de infecção. 

Em países como a Índia, onde 
há uma alta representação de 
trabalhadoras dos serviços de 
saneamento entre a força de 
trabalho informal, as mulheres 
foram afectadas de forma 
desproporcional. Muitas não 
conseguiram encontrar creches ou 
cuidar dos seus filhos no trabalho 

Luta pela 
sobrevivência

Uma Profissão 
Estigmatizada

Independentemente da pandemia, 
o trabalho de saneamento 
é perigoso e também está 
impregnado de estigmas em 
muitas partes do mundo. Na 
Índia, a prática de recolha manual 
– onde os trabalhadores eliminam 
os dejectos humanos de latrinas 
ou esgotos a céu aberto com 
as mãos ou com ferramentas 
rudimentares – é realizada 
principalmente por mulheres 
dos grupos mais marginalizados, 
especialmente da casta Dalit, 
fortemente oprimida. 

Os sistemas e as estruturas sociais 
prevalecentes deixam muitos 
sem oportunidades de deixar 
este tipo de trabalho. A WaterAid 
falou com um jovem trabalhador 
dos serviços de saneamento na 
Índia que, devido ao estigma 
social, não conseguiu ter um 
emprego alternativo, apesar de 
ser licenciado em ciências sociais 
pela Universidade de Delhi devido 
ao estigma social. Foi forçado a 
trabalhar no saneamento – uma 
profissão na qual a sua família está 
envolvida há gerações. 

Muitos como ele continuam 
a dedicar-se ao trabalho de 
saneamento, devido ao estigma 
que os impede de aceder a outras 
oportunidades de ganhar a vida. 
Foram aprovadas leis na Índia que 
proíbem a recolha manual, mas 
este trabalho subsiste, deixando 
milhões a operar sob o radar, não 
reconhecidos pelos empregadores 
ou pelo governo, o que significa 
que não podem ter acesso ao 
apoio financeiro para buscar 
outras linhas de trabalho e não são 
elegíveis para a protecção legal ou 
serviços de saúde disponíveis para 
trabalhadores formais.

A pandemia da COVID-19 
demonstrou o papel vital que 
os trabalhadores dos serviços 

e algumas varredoras também 
relataram problemas durante a 
menstruação, porque as casas de 
banho públicas foram encerradas. 
A WaterAid descobriu que 23% 
dos trabalhadores dos serviços 
de saneamento entrevistados 
na Índia tiveram de trabalhar 
mais 2 a 6 horas por dia durante 
a pandemia. Alguns funcionários 
dos serviços de saneamento de 
hospitais foram inclusivamente 
solicitados a trabalharem até 
30 horas sem pagamento.18 
Além disso, muitos não tinham 
seguro de saúde, acesso a exames 
médicos, instalações de limpeza, 
vacinas ou testes da COVID-19. 

Alguns trabalhadores dos serviços 
de saneamento estão no quadro 
oficial, mas muitos não possuem 
documentos, trabalhando sem 
protecção legal, ajuda financeira e 
direitos dos trabalhadores. Muitos 
sentiram-se forçados a trabalhar 
durante a pandemia, ainda que 
se sentissem doentes, por medo 
de perder o emprego. Mais de 
um terço dos trabalhadores 
entrevistados no Bangladesh 
disseram que temiam ser 
despedidos se parassem de 
trabalhar durante a pandemia, 
enquanto apenas metade dos 
entrevistados no Nepal e no 
Paquistão conseguiram ter 
acesso à ajuda da pandemia 
da segurança social durante 
a primeira vaga.19 

O ODS 6 das Nações Unidas 
visa garantir água potável e 
saneamento para todos até 2030. 

O ODS 8 visa promover o 
crescimento económico e  
o trabalho digno para todos  
até 2030.
De acordo com os dados mais 
recentes, 1,7 bilhões de pessoas 
no mundo não têm acesso ao 
saneamento básico (casa de banho 
decente e higiénica em casa) e 
494 milhões de pessoas (uma em 
cada dezasseis) não têm outra 
alternativa que não praticar a 
defecação ao ar livre porque não 
possuem latrinas. A nível mundial, 
houve melhorias nos últimos anos:  
entre 2015 e 2020, a defecação  
ao ar livre diminuiu um terço.20 

As taxas actuais de progresso 
precisariam de duplicar para 
alcançar o acesso universal ao 
saneamento básico até 2030 
e quadruplicar para atingir o 
Objectivo de Desenvolvimento 
Sustentável 6 para que todos, 
em todos os lugares, tenham 
um saneamento gerido de forma 
segura – o que significa ter uma 
casa de banho decente e higiénica 

em casa e que os excrementos 
sejam tratados e descartados 
de forma segura. 

No entanto, para que tal aconteça, 
o mundo precisa de uma força de 
trabalho de saneamento maior 
e mais protegida, esvaziando 
poços, limpando esgotos e 
operando estações de tratamento. 
O progresso no ODS 6 requer 
progresso no ODS 8 e um ambiente 
de trabalho digno para aqueles 
que prestam o serviço. Um direito 
humano não deve ser exercido às 
custas dos outros.

Pela primeira vez no mundo, 
em 2020, mais pessoas estavam  
a usar sistemas de saneamento  
no local em vez de ligações de 
esgoto. Esses sistemas locais,  
onde os dejectos e águas residuais 
são armazenados ou tratados  
em fossas de latrina ou fossas 
sépticas, são mais comuns nas 
zonas rurais, onde dois terços das 
pessoas não dispõem de serviços 
de saneamento básico, enquanto, 
nas áreas urbanas, o dobro de 
pessoas têm ligações de esgoto  
em comparação com instalações  
de saneamento no local.

Saneamento, trabalho digno e a agenda 2030

de saneamento desempenham 
nas nossas comunidades e 
destacou a necessidade de 
acção. É vital que os governos, 
as autoridades locais, os 
empregadores e o público em 
geral respeitem e apoiem os 
trabalhadores dos serviços de 
saneamento para que possam 
exercer os seus direitos e realizar 
o seu trabalho em segurança, com 
a dignidade e o reconhecimento 
que merecem.
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Recomendações

Os trabalhadores dos serviços de saneamento prestam um serviço essencial, porque o saneamento 
é fundamental para a saúde pública. Não devem ser ignorados, desvalorizados ou estigmatizados. 
A WaterAid está a apelar aos governos, às autoridades locais, aos empregadores, às organizações 
multilaterais e ao público em geral que protejam, respeitem, apoiem e invistam nos trabalhadores 
dos serviços de saneamento.

As nossas recomendações são as seguintes:

Garantir a segurança
  Elaborar e implementar legislação, políticas, 

directivas, pesquisas e inovações para a prestação 
segura de serviços de saneamento.

  Garantir um fornecimento regular de EPI adequado 
às condições climáticas.

  Capacitar de forma regular a força de trabalho.

  Promover a mecanização e a formalização dos 
serviços de saneamento.

Aumentar as quotas de mercado
  Garantir que todos os trabalhadores dos  

serviços de saneamento (incluindo trabalhadores 
informais) tenham acesso a seguro de saúde e à 
segurança social.

  Pagar salários decentes e estáveis com base 
nas competências.

  Garantir apoio financeiro para ajudar os 
trabalhadores dos serviços de saneamento 
a lidarem com as implicações da COVID-19.

  Conceder acesso a água, saneamento e instalações 
de higiene por parte dos trabalhadores – tanto 
onde trabalham como nas suas comunidades.

Apoiar a capacitação
  Ministrar formação em direitos, apoio à mobilização 

e incentivos para se organizarem.

  Incluir representantes dos trabalhadores 
dos serviços de saneamento nas consultas com 
as autoridades locais e em processos relevantes, 
como o planeamento urbano.

  Criar programas que garantam oportunidades de 
educação para filhos de trabalhadores dos serviços 
de saneamento para que possam escolher a sua 
própria carreira. 

Garantir reconhecimento
  Reconhecer a importância dos trabalhadores dos 

serviços de saneamento e os riscos que enfrentam. 
Reconhecê-los como trabalhadores essenciais 
não apenas durante a pandemia, mas também 
em condições de rotina.

  Garantir que os direitos dos trabalhadores 
dos serviços de saneamento sejam priorizados 
nas agendas políticas, incluindo reformas de 
políticas e dos regulamentos e mecanismos 
de direitos humanos.

  Desafiar, enfrentar e remover as desigualdades 
e a discriminação profundamente enraizadas que 
marginalizam os trabalhadores dos serviços de 
saneamento e as comunidades às quais pertencem.

Incentivar a pesquisa
  Incentivar as instituições de pesquisa a 

trabalharem com organizações de trabalhadores 
dos serviços de saneamento no sentido de 
colmatar as lacunas de conhecimento prementes, 
incluindo o tamanho e as características da força 
de trabalho do saneamento; os desafios que 
enfrentam e as intervenções necessárias para 
melhorar a segurança, as condições de trabalho, 
o reconhecimento e a capacitação; e como 
aumentar a priorização, acção e apoio aos direitos 
dos trabalhadores dos serviços de saneamento.

Como são medidos os níveis 
de saneamento:

   Geridos de forma segura: 
Uso de casa de banho  
higiénica que não seja 
partilhada com outras famílias 
e onde os resíduos sejam 
tratados com segurança.

   Saneamento básico: 
Uso de uma casa de banho 
doméstica e higiénica que 
não seja partilhada com  
outras famílias.

   Saneamento limitado: 
Uso de uma casa de banho 
partilhada por várias famílias.

   Saneamento não melhorado: 
Uso de uma casa de banho 
anti-higiénica, pois não separa 
adequadamente os dejectos 
humanos do contacto com 
as pessoas, como uma latrina 
de fossa sem tampa ou uma 
latrina suspensa.

   Defecação ao ar livre: 
Defecar em campos abertos, 
linhas férreas ou outros locais 
abertos.

 O trabalhador dos serviços de 
saneamento, Aminu Usaini, deita 
dejectos humanos escavados em 
tambores que se encontram num 
camião. Estado de Kano, Nigéria. 
Setembro de 2021.
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País em destaque

Bangladesh
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País em destaque

 População: 164 689 39221 

 Ponto de situação do saneamento:22  

 38,7% – Serviços geridos de forma segura

 15,5% – Saneamento básico

 23,8% – Serviços limitados

 22,0% – Não melhorado

 0% – Defecação ao ar livre

Kona Nagmoni Lata, de 32 anos,  
varredora de rua
Kona Nagmoni Lata, de 32 anos, trabalha como 
varredora, limpando o lixo e casas de banho públicas. 
Vive com o marido e as três filhas num povoado 
sobrelotado, onde a maioria das pessoas partilha 
casas de banho com outras famílias. 

Entra regularmente em contacto directo com dejectos 
humanos e gases tóxicos sem usar um equipamento 
de segurança adequado. A sua carga de trabalho 
aumentou durante a pandemia da COVID-19, embora 
não tenha recebido um pagamento adicional, e 
preocupa-se com os riscos. 

“Há mais trabalho, porque as pessoas deitam 
mais lixo do que antes. Actualmente, costumo 
encontrar muitas almofadas e cobertores deixados 
em todos os lugares. Eu limpo, mas não sei de onde 
vêm. Será que veio da cama de um paciente de 
COVID-19? Será que isso me vai infectar?”

Kona está ciente da importância da lavagem das 
mãos e do distanciamento social para prevenir a 
propagação do vírus. “Lavar as mãos nem sempre 
é uma opção”, afirma. 

“Às vezes, entro em contacto com fezes humanas 
no meu trabalho, mas só consigo limpar com 
um pano. Não há estações de lavagem das mãos 
onde trabalho, por isso, tenho de esperar para 
voltar ao escritório para poder lavar as mãos. 
E o distanciamento social é impossível. As pessoas 
andam ao meu lado a todo o momento. Algumas 
usam máscaras e outras não.”

Além de arriscar exposição à COVID-19, Kona também 
lida com vidros quebrados, fezes e outras formas de 
lixo, mas sente que não tem alternativa a aceitar os 
perigos do seu trabalho. 

“Dizem que somos trabalhadores da linha da frente, 
mas não sei o que isso significa. Nunca recebemos 
bónus. As pessoas que trabalharam durante a 
COVID-19, noutras profissões, falavam em ganhar 
dinheiro extra, mas nós não ganhamos nada”, afirma. 
“É um trabalho árduo, mas, se algo me acontecer 
durante o meu trabalho, não vou receber nenhuma 
compensação.”

Kona já tomou as duas doses da vacina contra a 
COVID-19 e sente-se um pouco mais segura, mas 
ainda enfrenta desafios. “O meu maior desafio é o 
público”, afirma. “As pessoas costumam ser rudes 
comigo na rua, sinto-me mal por ouvir repreensões 
constantes das pessoas que estou a tentar ajudar. 
Sinto-me descartável.”

A pandemia teve um impacto devastador na 
vida das pessoas neste país densamente povoado, 
onde 22% das pessoas dependem de casas de 
banho anti-higiénicas e outros 23% usam casas 
de banho partilhadas.23 Os trabalhadores dos 
serviços de saneamento viram o seu rendimento 
reduzido e aqueles que continuaram a trabalhar 
tiveram de se colocar a si mesmos e às suas 
famílias em risco.

Um estudo da WaterAid constatou que mais de 
35% dos trabalhadores dos serviços de saneamento 
entrevistados temiam perder o emprego se não 
continuassem a trabalhar durante a pandemia.24 
Dois terços dos entrevistados (66%) também relataram 
dificuldades em satisfazer as suas necessidades 
diárias, causadas por uma perda de rendimento 
durante os confinamentos obrigatórios, agravadas 
por um aumento nos preços dos alimentos e despesas 
adicionais com equipamentos de segurança e 
suprimentos de higiene,25 enquanto pouco menos de 
metade (48%) dos trabalhadores de resíduos sólidos 
comunicaram uma redução no rendimento.26 

O estigma e a discriminação associados ao trabalho 
de saneamento são generalizados e a ocupação é 
atribuída àqueles considerados de “casta inferior”  
e às minorias religiosas. 

Em vez de serem aplaudidos pelo seu trabalho árduo 
e sacrifício durante a pandemia da COVID-19, os 
trabalhadores comunicaram que houve pressão dos 
vizinhos para não voltarem para casa após o trabalho 
por medo de espalharem a doença. 

Muitos trabalhadores admitiram sentir-se 
preocupados em infectar outras pessoas, com dois 
terços dos entrevistados a afirmarem temer que os 
seus familiares fiquem mais vulneráveis por causa 
dos altos riscos associados ao seu trabalho.27 

Os trabalhadores dos hospitais, em particular, 
citaram desafios em manter o distanciamento 
físico, a proximidade de pacientes com COVID-19, 
o manuseamento de resíduos de alto risco e a falta 
de materiais de segurança, enquanto um estudo 
adicional demonstrou que 39% dos trabalhadores 
dos serviços de saneamento não tinham acesso a 
instalações de lavagem das mãos no trabalho.28 
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 Kona Nagmoni Lata, de 34 anos  
de idade, varre o lixo de uma rua  
na cidade de Daca. Daca, Bangladesh 
Setembro de 2021.
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País em destaque

Burkina Faso

O Burkina Faso fez um grande progresso em 
termos de água e saneamento nos últimos 20 anos, 
mas três em cada quatro pessoas ainda não têm 
uma casa de banho decente e higiénica em casa, 
e os trabalhadores dos serviços de saneamento 
que mantêm os sistemas existentes trabalham 
muitas vezes em condições que colocam em risco 
a sua saúde. 

A COVID-19 piorou as coisas para a força de trabalho 
do saneamento. Um estudo recente, realizado pela 
WaterAid a nível nacional e especificamente na cidade 
de Banfora, revelou que os limpa-latrinas manuais, 
que entram em contacto directo com os dejectos 
humanos, usam ferramentas rudimentares, incluindo 
baldes e cordas, para esvaziar fossas de latrina e 
fossas sépticas, com pouco ou nenhum equipamento 
de protecção.31 Apesar do risco acrescido constituído 
pela COVID-19, muitos trabalhadores preferem não 
usar EPI, mesmo quando é fornecido, pois muitas 
vezes é inadequado para o trabalho e, em alguns 
casos, provoca acidentes, devido à falta de aderência 
das botas e das luvas. 

Como medida preventiva, alguns limpa-latrinas 
manuais consomem leite após o esvaziamento das 
fossas, acreditando que isso ajudará a "reparar" os 
danos que podem ter sido causados pela inalação 
dos odores. Outros consomem álcool para mascarar 
os vapores avassaladores e o horror das condições. 
Longe de serem aplaudidos pelo seu papel vital, os 
limpa-latrinas costumam ser mal pagos e carecem 
de protecção financeira. Muitos são marginalizados e 
enfrentam a discriminação, com alguns limpa-latrinas 
a admitirem que nem sequer falam sobre o seu 
trabalho com as suas esposas e filhos. 

Mohammad Delowar Hossain,  
de 44 anos de idade, limpador de fossas 
sépticas e de esgotos
Mohammad Delowar Hossain, de 44 anos de idade, 
é limpador de fossas sépticas e de esgotos. É casado 
e tem dois filhos. Perdeu o emprego quando a 
pandemia o atingiu, mas não recebeu qualquer apoio 
do governo, porque trabalhava por conta própria. 
Agora, paga as contas aceitando qualquer trabalho 
de limpeza disponível, independentemente de quão 
arriscado possa ser. 

“Poderia comprar o meu próprio EPI, mas não 
tenho dinheiro”, afirma. “E o distanciamento social 
não é uma opção para mim, porque trabalhamos 
em espaços apertados e próximos de outras 
pessoas.”

“Sempre houve riscos no meu trabalho”, acrescenta. 
“Se tiver de limpar uma sarjeta e abrir a tampa do 
esgoto, sem deixar o ar sair, posso morrer. Um colega 
morreu por inalar gás. Entrou numa sarjeta e foi 
dominado pelo gás. 

Nos esgotos, geralmente, trabalha-se sozinho. Se 
inalarmos demasiados gases, desmaiamos e ninguém 
estará lá para nos ajudar. Além disso, não é possível 
usar máscaras nos esgotos – lá é difícil respirar.”

 População: 20 903 39229 

 Ponto de situação do saneamento:30

 21,7% – Saneamento básico

 32,3% – Serviços limitados

 6,1% – Não melhorado 

 39,9% – Defecação ao ar livre 

Jacques Kambou, de 39 anos de idade,  
construtor e limpa-latrinas 

Jacques Kambou é um construtor e limpa-latrinas 
que gere o seu próprio negócio em Moussodougou. 
Envolveu-se no trabalho de saneamento porque viu 
a falta de limpa-latrinas na sua comunidade e diz 
que o trabalho que faz é importante: ”O saneamento 
salva-nos das doenças. É um trabalho que as 
pessoas negligenciam, mas é algo necessário 
e vital.” 

Durante a pandemia, o trabalho de Jacques foi 
interrompido – o efeito indirecto da COVID-19 no 
rendimento das pessoas fez com que muitas famílias 
deixassem de ter os meios para pagar pelos serviços 
de esvaziamento. Tinha medo de contrair o vírus, mas, 
como não havia casos na sua área, voltou a trabalhar. 

O seu trabalho de esvaziar latrinas de fossas pode  
ser perigoso, pois, muitas vezes, há perigos ocultos 
por dentro: “Existem pedaços de madeira, garrafas  
e copos, seringas, facas, armas, balas, todos 
os tipos de coisas más que nos podem ferir 
fisicamente”, afirma. 

Muitas das latrinas não seguem os padrões  
de construção e há um grande risco de que os  
limpa-latrinas caiam e se afoguem. Um dos parentes 
de Jacques morreu no ano passado quando trabalhava 
como limpa-latrinas e entrou numa latrina que 
pensava ter apenas 2 metros de profundidade, mas 
que, na verdade, tinha 4,5 metros. Como resultado 
disso, afogou-se.

 Mohammad Delowar Hossain, 
de 44 anos de idade, limpador 
manual de fossas sépticas 
e de esgotos, Dhalpur, Daca, 
Bangladesh, em Setembro de 2021.

 Jacques 
Kambou, de 
39 anos de 
idade, construtor 
e esvaziador 
de latrinas, 
Moussodougou, 
Burkina Faso, 
em Dezembro  
de 2020.
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País em destaque

Índia

Com uma população de mais de 1,3 bilhões 
de pessoas, a Índia enfrenta enormes desafios 
na prestação e manutenção de serviços de 
saneamento à sua população. Nos últimos anos, 
o saneamento tem sido um foco importante para 
o governo, com números a mostrar que 45,9%34 
da população possuem agora acesso a casas de 
banho higiénicas, não partilhadas e que eliminam 
os resíduos de forma segura. 
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 População: 1 380 004 35232 

 Ponto de situação do saneamento:33 

 45,9% – Serviços geridos de forma segura

 25,4% – Saneamento básico

 12,1% – Serviços limitados

 1,7% – Não melhorado

 14,9% – Defecação ao ar livre

as ferramentas de limpeza apropriadas, seguro 
de saúde, acesso a instalações de saúde ou testes 
da COVID-19.38 Outros dois terços disseram não ter 
recebido instruções ou formação de segurança para 
a COVID-19, incluindo máscaras, luvas, sabão ou 
desinfectante, contrariando as directivas do governo 
central.39 

A WaterAid também constatou que nenhum 
dos trabalhadores dos serviços de saneamento 
entrevistados que trabalhavam nos hospitais tinha 
todos os tipos de roupas de protecção necessárias 
para realizar o seu trabalho com segurança.40 As 
reportagens dos órgãos de comunicação social 
cobriram a situação difícil dos trabalhadores dos 
serviços de saneamento durante a pandemia da 
COVID-19, destacando casos de trabalhadores 
dos serviços de saneamento que eram forçados 
a trabalhar contra a sua vontade. Um deles foi 
inclusivamente forçado a consumir ou inalar 
desinfectante, o que resultou na sua morte.41 

Apesar dos riscos, a maior preocupação dos 
trabalhadores durante a pandemia da COVID-19 era 
ser capaz de sustentar as suas famílias financeiramente. 
Dois em cada cinco entrevistados no estudo da 
WaterAid (44%) disseram que enfrentaram desafios 
para satisfazer as suas necessidades diárias devido 
à perda de rendimento.42 

Em 2019, o governo declarou o país livre da defecação 
ao ar livre (ODF, sigla inglesa), após a construção 
de milhões de casas de banho como parte da sua 
Campanha Índia Limpa, mas as preocupações 
permanecem quanto ao uso, com 14,9% das pessoas 
ainda a praticar a defecação ao ar livre. 

A pandemia da COVID-19 elevou o perfil dos estimados 
cinco milhões de trabalhadores de saneamento da 
Índia35 e pôs a nu as suas grandes vulnerabilidades. 
Em Janeiro de 2021, o trabalhador dos serviços de 
saneamento, Manish Kumar, foi a primeira pessoa a 
ser vacinada contra a COVID-19 na Índia36 – um avanço 
que sinaliza a importância da força de trabalho na 
luta contra o vírus, mas, em outros lugares, falta a 
consideração pela saúde, segurança e bem-estar desta 
força de trabalho.

Um estudo da WaterAid, realizado durante o primeiro 
confinamento obrigatório, entre Abril e Junho de 
2020, revelou que apenas 60% dos trabalhadores 
dos serviços de saneamento entrevistados estavam 
cientes de que precisavam de isolar-se caso ficassem 
infectados, e 40% comunicaram a falta de instalações 
para lavar as mãos no trabalho.37 

Uma outra pesquisa, realizado pela India 
Development Review, revelou que mais de 90% 
dos trabalhadores dos serviços de saneamento de 
Assam, Madhya Pradesh, Delhi e Mumbai não tinham 

Recolha manual
Em 1993, o governo proibiu a prática de recolha 
manual, que envolvia carregar e transportar 
excrementos a partir das latrinas secas ou das linhas 
férreas. Apesar disso, uma pesquisa realizada em 
2019 identificou mais de 54 000 pessoas envolvidas 
na limpeza manual, embora o número real deva ser 
muito superior.43 A maioria dessas pessoas pertence 
às camadas mais desfavorecidas do sistema de 
castas da Índia, conhecidas como Dalits, e herdam o 
trabalho. Durante a pandemia da COVID-19, a perda 
dos meios de subsistência foi mais predominante 
nesses trabalhadores informais, e a WaterAid 
descobriu que um em cada quatro entrevistados 
ficou completamente desempregado durante 
o confinamento obrigatório.44 

Os indivíduos envolvidos na limpeza manual e outros 
trabalhos de saneamento enfrentam regularmente 
discriminação social e sistémica generalizada e 
não têm acesso justo à educação, saúde, benefícios 
de segurança social, terra, habitação e emprego.

 Vishal Jeenwal, de 26 anos 
de idade, varredor de rua, limpa 
o mercado de Loni, Ghaziabad, 
Índia, em Setembro de 2021.

 Kamlesh Taank, de 55 anos 
de idade, um limpador de 
latrinas, limpa resíduos de fezes 
com a mão em Loni, Ghaziabad, 
Índia, em Agosto de 2021.
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País em destaque

Kamlesh Taank, de 55 anos, 
limpadora de latrinas
Kamlesh Taank mora perto de Delhi, limpa 
latrinas a seco e recolhe o lixo de porta em 
porta há 35 anos. 

Durante os dois confinamentos 
obrigatórios, o seu trabalho de recolha de 
lixo foi interrompido, mas continuou com 
a limpeza manual. Geralmente, cobria o 
nariz e a boca, porque considerava o cheiro 
muito repulsivo, mas não usava nenhuma 
roupa de protecção adicional nem se 
preocupava com o distanciamento social 
durante a pandemia. 

“As castas superiores não querem se 
aproximar de pessoas como eu”, diz. 
“Pode-se dizer que sempre fui socialmente 
distanciada dos meus empregadores.” 

Kamlesh começou este trabalho depois do 
casamento. “Quando morava com os meus 
pais, nem sabia que esse tipo de trabalho 
existia”, afirma. 

“Mas, depois do casamento, a minha sogra 
disse que tinha limpo o solo nocturno 
(excrementos humanos) durante toda a 
sua vida profissional e que eu devia fazer 
o mesmo.”

Embora o governo indiano tenha prometido 
acabar com esta prática, Kamlesh não está 
convencida. “Conheço muitos como eu que 
ainda estão a fazer isso nesta área”, afirma. 

“Há cerca de oito anos, participei numa 
pesquisa para ver quantas casas de 
banho secas havia e quantas pessoas 
trabalhavam na limpeza das mesmas. 
Mostrei-lhes exactamente onde e como 
fiz este kaccha kaam (trabalho de limpeza 
manual). 

Mas o resultado foi que muitos de nós 
perdemos os nossos meios de subsistência 
e não recebemos nenhum apoio do 
governo. Gostaria que o governo iniciasse 
alguns programas de qualificação para 
pessoas como eu. Se o fizessem, eu 
inscrever-me-ia.”

 Kamlesh 
Taank, de 
55 anos de 
idade, limpadora 
de latrinas, limpa 
manualmente 
os resíduos 
fecais em Loni, 
Ghaziabad, 
Índia, em 
Agosto de 2021.
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Vishal Jeenwal, de 26 anos  
de idade, varredor de rua
Vishal Jeenwal trabalha como 
varredor no mercado local, 
limpando dejectos humanos, lixo 
e matéria animal dos esgotos 
e das ruas. A sua família está 
envolvida na limpeza manual 
há gerações e, apesar de possuir 
uma licenciatura em ciências 
sociais pela Universidade de Delhi, 
em 2018, como membro da casta 

Dalit, não conseguiu obter um 
emprego alternativo devido 
ao estigma social e estrutural. 

A pandemia tem sido muito 
difícil para ele, dado que o 
mercado fechou durante os dois 
confinamentos obrigatórios e 
Vishal ficou desempregado. Vishal 
recebeu 1000 rupias indianas 
(cerca de 10 libras) do fundo do 
Primeiro-Ministro da Índia, mas 
tem sobrevivido principalmente 
com as suas reduzidas poupanças. 

Vishal tentou utilizar o seu diploma 
para encontrar trabalho de 
escritório, mas assim que os seus 
empregadores descobrem a sua 
casta, o seu emprego rapidamente 
se torna insustentável. 

“Zombaram de mim por não 
saber como e quando servir 
água e chá”, afirma Vishal, que se 
debateu com dificuldades durante 
meses num cargo; “disseram que 
alguém como eu nunca poderia 
ter sucesso em qualquer outro 
trabalho [que não seja trabalho 
de saneamento]. Tentei vários 
outros empregos depois disso, 
mas nada funcionou. Por fim, 
em desespero, voltei a fazer 
o que vi a minha família fazer 
durante toda a vida – limpar.” 
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Apesar disso, Vishal não desistiu. 
Actualmente, trabalha três dias 
por semana enquanto estuda para 
os exames de admissão à função 
pública. “Às vezes, fico acordado 
à noite, preocupando-me com 
o meu futuro”, diz. “Vou varrer 
a estrada durante o resto da 
minha vida se não conseguir 
um emprego público? É uma 
possibilidade que assusta.” 

Vishal tem planos de criar uma 
rede de apoio para ajudar os 
membros da sua comunidade. 
“Fico frustrado quando o 
governo anuncia que erradicou 
a limpeza manual”, diz Vishal. 

“Algumas pessoas, como a 
minha mãe, pararam – mas, 
como o governo ainda não 
desenvolveu a infra-estrutura 
para novas capacitações... nem 
reservou meios de subsistência 
alternativos para nós, muitos 
continuam a realizar este 
trabalho degradante.”

 Vishal Jeenwal, de 26 anos de idade, 
varredor de rua, limpa o mercado de Loni, 
Ghaziabad, Índia, em Setembro de 2021.
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País em destaque

Nigéria

País em destaque

 População: 206 139 60045 

 Ponto de situação do saneamento:46 

 30,5% – Gerido de forma segura

 12,2% – Saneamento básico

 19,5% – Serviços limitados 

 19,1% – Não melhorado

 18,7% – Defecação ao ar livre

 Auwalu Rabi'u, de 34 anos 
de idade, transportador de 
lamas fecais, em Kofar Dawanau, 
Estado de Kano, Nigéria, 
em Setembro de 2021.

 Iliyasu Abbas, de 50 anos de idade,  
limpa-latrinas e limpador de fossas sépticas 
Estado de Kano, Nigéria. Setembro de 2021.

Na Nigéria, 57% da população – mais de 
117 milhões de pessoas – ainda carece de 
saneamento básico, enquanto mais de 38 milhões 
praticam a defecação ao ar livre.47 O país mais 
populoso de África está a enfrentar um rápido 
crescimento da população e da urbanização.

Em 2018, o governo declarou um estado de 
emergência ao nível de ASH e lançou o seu Plano de 
Acção Nacional, que visa garantir o acesso universal a 
serviços ASH sustentáveis e geridos de forma segura 
para todos os nigerianos até 2030. Nos últimos cinco 
anos, o acesso aos serviços de saneamento básico 
aumentou, mas o progresso é lento. 

Um estudo da WaterAid, realizado na cidade de Kano, 
descobriu que 75% dos trabalhadores dos serviços 
de saneamento não usam nenhum EPI.48 Embora 
os trabalhadores dos serviços de saneamento não 
tenham sido especificamente instruídos a parar 
de trabalhar durante o confinamento obrigatório 
nacional, entre Março e Setembro de 2020, ficaram 
limitados na sua capacidade de circular livremente 
para realizar o seu trabalho.

Iliyasu Abbas, de 50 anos de idade,  
limpa-latrinas e limpador de fossas sépticas 
Iliyasu Abbas trabalha como limpa-latrinas e 
limpador de fossas sépticas há 28 anos. Complementa 
o seu trabalho com a agricultura, mas diz que a 
pandemia reduziu drasticamente o seu rendimento 
e a sua capacidade de cuidar das suas duas esposas 
e oito filhos. 

Esvazia as lamas fecais manualmente, usando 
tambores, baldes, escavadeiras, pás, cordas e um 
recipiente colector. Não recebeu qualquer EPI 
adicional ou formação para se proteger contra 
a COVID-19 e diz que nem sabe onde conseguir 
uma vacina. 

Afirma: “Não usamos qualquer tipo de EPI; usamos 
a roupa de trabalho normal que vestimos para 
cobrir o nosso corpo. A nossa maior crença é que 
Deus é quem nos protege, quer usemos EPI ou 
não. Os principais riscos que enfrentamos durante 
o nosso trabalho são a perseguição, as lesões, 
a perda de um membro ou das nossas vidas”. 

Já se cortou várias vezes com objectos no interior 
das fossas, como uma garrafa partida ou uma agulha, 
e diz que também ficou ferido em várias ocasiões. 

“Há cerca de dois anos, enquanto esvaziava uma 
fossa à noite, um bloco de cimento da estrutura 
da casa de banho partiu e caiu na minha cabeça.”

Auwalu Rabi'u, de 34 anos,  
transportador de lamas fecais 
Auwalu Rabi'u é um transportador de lamas fecais 
de Kofar Dawanau, no Estado de Kano. É casado, 
tem dois filhos e trabalha na área de saneamento há 
16 anos. Herdou o trabalho do seu pai e actualmente 
é presidente da Associação de Trabalhadores de 
Saneamento. 

Segundo Auwalu, o maior desafio que enfrenta para 
fazer o seu trabalho é o assédio de agentes de trânsito 
e clientes que se recusam a pagar, mas também 
reconhece os riscos que ele e os seus colegas correm. 
“Uma vez, pisei uma garrafa partida que me fez um 
corte profundo na minha perna.” 

Auwalu também conhece outras pessoas que 
morreram no trabalho. “Há alguns anos, um 
trabalhador morreu quando estava a entrar numa 
fossa depois de receber a tarefa de recuperar 
dinheiro e um telefone que alguém havia deixado 
cair lá dentro. Já estava parcialmente metido na 
fossa quando sufocou com os vapores.”

Auwalu não recebe qualquer vestuário de protecção 
nem usa qualquer tipo de EPI, porque não tem 
dinheiro para os comprar. Pelo contrário, derrama 
querosene nos resíduos para mascarar o cheiro e 
confia na sua fé, esperando que Deus o proteja. 
Durante a pandemia, comprou uma máscara facial, 
mas os seus empregadores não ministraram qualquer 
formação ou apoio adicional para poder lidar com 
a COVID-19. 

Durante a primeira vaga da pandemia, não pôde 
trabalhar, o que significou que o seu rendimento 
foi drasticamente reduzido e teve de pedir dinheiro 
emprestado para sustentar a sua família.W
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País em destaque

Paquistão

País em destaque

Tanzânia
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Na Tanzânia, apenas 31% 
das pessoas têm pelo menos 
saneamento básico e 10% 
ainda praticam a defecação ao 
ar livre regularmente.56 O país 
está a passar por uma rápida 
urbanização nas cidades e vilas, 
o que sobrecarrega a prestação 
de serviços ASH. 

Em Dar es Salaam, cerca de 
70% da cidade é composta por 
assentamentos planeados, onde 
as comunidades geralmente têm 
pouco acesso aos serviços ASH. 
Estima-se que 10% da cidade 
esteja ligada à rede de esgotos, 
o que significa que a maior parte 
da cidade utiliza sistemas de 
saneamento próprios, que depende 
do esvaziamento das fossas. 

Apenas aproximadamente 43% 
dos excrementos são geridos de 
forma segura e os restantes 57% 
acabam no meio ambiente por 
meio de esvaziamento, transporte 
e remoção inadequados.57 Quem 
realiza esse tipo de trabalho fá-lo 
muitas vezes com as mãos e sem 
o equipamento de segurança 
adequado. 

Entrevistados de um estudo levado 
a cabo pela WaterAid disseram que 
sofreram de diarreia, comichão 
na pele, feridas e dificuldades 
respiratórias como resultado 
do seu trabalho.58 Durante a 
pandemia, os trabalhadores dos 
serviços de saneamento não foram 
considerados trabalhadores-chave 
nem receberam qualquer apoio 
ou protecção adicional. 

 População: 220 892 33049 

 Ponto de situação do 
saneamento:50 

 68,4% – Saneamento básico

 10,5% – Serviços limitados

 13,8% – Não melhorado

 7,3% – Defecação ao ar livre

 População: 59 734 21654 

 Ponto de situação do 
saneamento:55 

 26,3% – Serviços geridos 
de forma segura

 5,4% – Saneamento básico

 18,7% – Serviços limitados

 38,7% – Não melhorado

 10,9% – Defecação ao ar livre 

Julius Chisengo, de 53 anos 
de idade, limpa-latrinas 
e transportador 
Julius Chisengo esvazia latrinas 
de fossa em Kigamboni, Dar es 
Salaam, há 18 anos. É empregado 
de uma empresa local e usa um 
“gulper”, uma bomba operada 
manualmente que suga os resíduos 
de uma fossa de latrina para 
um recipiente. Os resíduos são 
então levados para tratamento 
e transformados em subproduto 
fertilizante para a agricultura.

Não recebeu dinheiro ou 
financiamento adicional durante a 
pandemia e perdeu o rendimento, 
porque muitos dos workshops de 
formação onde dá palestras sobre 
o seu trabalho foram cancelados. 
Foi vacinado contra a COVID-19, 
mas diz que o distanciamento 
social tem sido difícil. 

As instalações para lavar as mãos 
são limitadas, pelo que decidiu 
montar a sua própria “torneira tippy 
tap” (um dispositivo simples de 
mãos livres para deitar a água de 
uma lata) para poder lavar as suas 
mãos no trabalho. 

“Lavo as minhas mãos sempre 
que estou a fazer este trabalho. 
Acho que é por isso que ainda 
estou vivo”, afirma. 

Julius está ciente dos perigos 
do seu trabalho, pois certa vez 
fracturou a perna durante o 
trabalho. Os seus empregadores 
ofereceram-lhe vestuário de 
protecção, incluindo botas, 
macacão, máscara, luvas e 
capacete, mas também bebe 
leite, acreditando que isso 
pode mascarar os efeitos dos 
vapores. As latrinas que limpa são 
geralmente velhas e muito sujas, 
com areia e lixo, o que as torna 
difíceis de esvaziar. 

Um dos maiores problemas é 
também a falta de planeamento 
urbano, o que torna alguns imóveis 
inacessíveis para camiões de sucção 
de esgoto; por isso, usa um camião 
de motorizada para chegar até 
lá. Julius gostaria de ver melhores 
infra-estruturas e formação, 
bem como orientações sobre a 
construção de casas de banho para 
tornar os sistemas de saneamento 
mais seguros. 

Tasleem Mai, de 50 anos 
de idade, trabalhadora 
sanitária
Tasleem Mai sustenta a sua família 
de 12 pessoas e trabalha na área 
sanitária há 25 anos. Aceitou o 
emprego porque não havia outro 
trabalho disponível. 

Raramente recebe ou usa 
qualquer equipamento de 
protecção, apesar dos constantes 
riscos de infecção ou acidentes. 

Sabe da importância do seu papel, 
mas diz: “Nós [trabalhadores 
sanitários] temos sempre de 
comprometer a nossa dignidade 
e bem-estar pessoal” [para 
fazermos o trabalho]. 

“Somos parte integrante da 
sociedade, desempenhando 
um papel crucial, mas não 
recebemos horas extras nem 
temos licenças e não temos 
consultas ou exames médicos, 
com ou sem a pandemia.”

 Tasleem Mai, de 50 anos de 
idade, trabalhadora sanitária de 
Muzaffargarh, Punjab, Paquistão. 
Setembro de 2021.

No Paquistão, o quinto país 
mais populoso do mundo, 
21,7 milhões de pessoas ainda 
vivem sem água potável, uma 
em cada três sem uma casa de 
banho apropriada e 16 milhões 
de pessoas ainda praticam 
a defecação ao ar livre.51 

O Paquistão fez progressos 
significativos na melhoria do 
acesso ao saneamento, mas o 
trabalho de saneamento continua 
a ser mal pago e de baixo estatuto, 
vinculado à discriminação com 
base na casta e na religião. 
É realizado principalmente por 
descendentes de pessoas da casta 
hindu Dalit, a maioria das quais se 
converteu ao cristianismo e outras 
religiões há várias gerações. 

Hoje, 80% dos trabalhadores 
dos serviços de saneamento no 
Paquistão são cristãos, apesar 
de representarem apenas 2% 
da população em geral. Muitos 
trabalhadores dos serviços de 
saneamento continuaram a 

 Julius Chisengo, de 53 anos 
de idade, limpa-latrinas e 
transportador de lamas fecais, 
Kigamboni, Dar es Salaam, em 
Março de 2021.
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trabalhar durante a pandemia 
da COVID-19 sem dinheiro extra 
ou EPI adequado, por medo de 
perder o seu emprego. 

Muitos trabalhadores dos serviços 
de saneamento entraram em 
contacto directo com pacientes 
da COVID-19 quando trabalhavam 
na linha de frente em centros 
de isolamento do governo; e, 
embora os trabalhadores da saúde 
recebessem subsídios adicionais 
para trabalhar com pacientes 
infectados, os trabalhadores dos 
serviços de saneamento nunca 
receberam. 

Um estudo da WaterAid 
descobriu que apenas metade 
dos entrevistados foram capazes 
de receber o apoio da segurança 
social para populações vulneráveis 
durante a pandemia,52 com o 
mesmo número relatando desafios 
para cobrir as suas despesas 
diárias.53 
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O que está a WaterAid 
a fazer para ajudar?
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A WaterAid está a tentar aumentar a 
consciencialização e promover o apoio a esta força 
de trabalho de saneamento global juntamente com 
a Organização Mundial de Saúde, a Organização 
Internacional do Trabalho, a SNV Netherlands 
Development Organization e o Banco Mundial. 

Como resultado, os direitos e as condições de trabalho 
dos trabalhadores dos serviços de saneamento 
foram discutidos em eventos globais importantes e 
conferências da ONU, onde representantes e activistas 
dos trabalhadores dos serviços de saneamento 
puderam expressar as suas exigências directamente. 

Além disso, estão a ser realizadas mais pesquisas para 
entender melhor como lidar com os problemas que os 
trabalhadores dos serviços de saneamento enfrentam. 
A WaterAid também está a assumir a liderança em 
muitos países, solicitando que os governos nacionais 
e locais reconheçam e protejam os direitos desta força 
de trabalho oculta.

No Nepal, durante a pandemia, muitos trabalhadores 
da linha de frente não receberam EPI ou formação 
adequada, apesar de arriscarem a sua própria saúde 
para manter as comunidades limpas. 

A WaterAid Nepal divulgou um relatório sobre as 
políticas relacionadas com os requisitos de EPI para 
trabalhadores dos serviços de saneamento e, em 
conjunto com a organização parceira Guthi, distribuiu 
kits de EPI a alguns trabalhadores, permitindo que os 
mesmos continuassem o seu trabalho vital, com maior 
protecção. 

A WaterAid Burkina Faso também implementou um 
projecto para apoiar o recrutamento, a formação e o 
equipamento de 1200 trabalhadores de saúde ao nível 
das comunidades, 1300 pedreiros e 36 limpa-latrinas 
manuais. Trabalhando em 600 aldeias em três regiões, 
o projecto teve como objectivo garantir o acesso 
sustentável a serviços de higiene e saneamento, 
promover a força de trabalho local e fortalecer a 
governação local.

A WaterAid Nigéria realizou estudos de saneamento 
em quatro grandes cidades e está a ajudar a 
desenvolver uma estrutura para lidar com a crise de 
gestão de resíduos fecais em vários Estados. Realizou 
uma avaliação em toda a cidade das condições dos 
trabalhadores dos serviços de saneamento em Kano 
e está a usar os resultados para defender melhorias 
ao longo de toda a cadeia de serviços com vista a 
salvaguardar os direitos e melhorar as condições de 
trabalho desta população marginalizada da sociedade.

A WaterAid Paquistão levou a cabo um projecto 
no distrito de Muzaffargarh, procurando as formas 
pelas quais se pode melhorar a saúde e a segurança 
ocupacionais dos trabalhadores dos serviços de 
saneamento assim como aumentar o acesso a 
serviços ASH nas suas comunidades. A equipa do 
projecto trabalhou com o governo no sentido de 
rever e actualizar o equipamento de segurança usado 
pelos trabalhadores dos serviços de saneamento, 
especialmente os dos esgotos, muitos dos quais 
estavam a trabalhar sem qualquer EPI. As empresas 
locais também foram apoiadas e formadas para 
ajudar a fornecer água potável aos trabalhadores 
dos serviços de saneamento e à população local.

A WaterAid Tanzânia conduziu um estudo sobre 
a Gestão de Lamas Fecais e concedeu empréstimos 
aos trabalhadores dos serviços de saneamento de 
Dar Es Salaam para a aquisição de vestuário de 
protecção. Ministrou igualmente formação em higiene 
e segurança, EPI e equipamentos como bombas 
manuais “gulper” para limpar as fossas. 

Também foram realizadas avaliações rápidas das 
necessidades em Dar es Salaam, Dodoma e Arusha, 
destacando a necessidade de políticas e directivas para 
proteger os direitos e os requisitos dos trabalhadores 
dos serviços de saneamento e procurando encontrar 
formas através das quais se possa formalizar e 
integrar as práticas de trabalho nos sistemas de 
gestão de saneamento existentes.

A WaterAid Bangladesh está a trabalhar activamente 
com o governo e com os principais parceiros para 
garantir que os direitos dos trabalhadores dos 
serviços de saneamento sejam respeitados; muito 
recentemente, defendeu que os trabalhadores dos 
serviços de saneamento deviam ter acesso prioritário 
às vacinas contra a COVID-19. Trabalhando com a Rede 
de Gestão de Lamas Fecais, foram estabelecidos locais 
de registo em locais fundamentais para garantir que 
os trabalhadores de resíduos e de saneamento não 
fossem esquecidos na implementação, com cabines 
de registo móveis e acompanhamentos realizados 
para garantir que a vacina fosse administrada. 

A WaterAid Bangladesh continua a trabalhar activamente 
com o governo, parceiros-chave e representantes dos 
trabalhadores dos serviços de saneamento para garantir 
que os direitos ao saneamento sejam respeitados.
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Um dos maiores problemas tem a ver com a falta 
de reconhecimento da força de trabalho, o que deixa 
muitos trabalhadores dos serviços de saneamento 
marginalizados e ignorados pelos decisores políticos. 

A WaterAid Índia continua a causar um grande 
impacto em termos de defesa a nível local e nacional 
e, em 2021, juntou-se a um grupo consultivo de alto 
nível para ajudar a desenvolver e implementar uma 
política para proteger os trabalhadores dos serviços 
de saneamento do Estado de Odisha. A WaterAid tem 
desempenhado um papel importante na criação do 
“Esquema Garima” em Odisha, que visa minimizar 
a utilização das mãos na limpeza de esgotos e de 
fossas sépticas e, em última análise, garantir que os 
trabalhadores dos serviços de saneamento sejam 
tratados com o respeito que merecem. 

A WaterAid Índia também empreendeu um projecto 
apoiado pela UE para destacar a situação difícil das 
mulheres envolvidas na limpeza manual, que se 
concentrava nas maneiras de melhorar a legislação 
para proteger os direitos e as liberdades dos 
trabalhadores. 

Apesar de ter sido proibida em 1993, as evidências 
colhidas pela WaterAid Índia e por outros parceiros, 
num projecto de três anos intitulado “Fortalecimento 
do Estado de Direito para promover os direitos e 
as liberdades dos limpadores manuais na Índia”, 
revelaram que 28% das mulheres envolvidas na 
limpeza manual ainda estão a lavar as latrinas a seco 
e a entrar em contacto directo com fezes humanas.59 

 Vishal Jeenwal, de 26 anos 
de idade, varredor de rua, limpa 
o mercado de Loni, Ghaziabad, 
Índia, em Setembro de 2021.

 Julius Chisengo, de 53 anos de idade, 
limpa-latrinas e transportador de lamas 
fecais, Kigamboni, Dar es Salaam, em 
Março de 2021.
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1. WaterAid (2021) Missão Crítica: Investir na água, 
no saneamento e na higiene para uma recuperação 
económica saudável e verde. 

2.  Para o relatório WaterAid (2020) Segurança e bem-estar 
dos Trabalhadores dos Serviços de Saneamento durante 
a COVID-19 no Sul da Ásia, foi realizada pesquisa em 
países como Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão, de 
Abril a meados de Junho de 2020. Foram conduzidos 
estudos pela equipa da WaterAid em Bangladesh, 
através de uma agência externa no Nepal e no 
Paquistão, e pela equipa da WaterAid em colaboração 
com organizações parceiras na Índia. O tamanho 
da amostra da pesquisa foi pequeno, variando 
entre 31 trabalhadores dos servidos de saneamento 
no Nepal e 123 trabalhadores no Bangladesh. 
As avaliações combinaram os inquéritos aos 
trabalhadores e as entrevistas com informantes-chave 
de concessionárias de serviços públicos ou autoridades 
locais. Em 2021, a WaterAid também encomendou 
relatórios separados sobre as condições de trabalho 
no Burkina Faso, na Nigéria e na Tanzânia. Cada 
país abrangeu diferentes tipos de trabalhadores, 
mas estes podem ser agrupados em três categorias: 
trabalhadores de resíduos sólidos, como colectores 
de lixo, varredores ou trabalhadores de aterros; 
trabalhadores dos serviços de saneamento, como 
limpa-latrinas, trabalhadores de tratamento de lamas 
fecais e limpadores de esgotos ou latrinas; e pessoal de 
limpeza de residências, estabelecimentos comerciais 
e de unidades sanitárias. As perguntas cobriram cinco 
tópicos: conhecimento e consciencialização das causas, 
sintomas e medidas de tratamento da COVID-19; saúde 
e segurança ocupacional, incluindo acesso a EPI e 
formação; prática de lavagem das mãos no trabalho 
e em casa; impacto dos confinamentos obrigatórios 
sobre os meios de subsistência; e implicações sociais e 
pessoais. Os dados primários foram complementados 
por dados secundários, caso estivessem disponíveis e 
fossem relevantes. 

3. WaterAid (2020) Segurança e bem-estar dos 
trabalhadores dos serviços de saneamento durante a 
COVID-19 no Sul da Ásia. 

4. Urban Management Centre e WaterAid Índia, (2020) 
Saúde, Segurança e Desafios da Segurança Social dos 
Trabalhadores de Saneamento durante a Pandemia da 
COVID-19 na Índia. 

5. WaterAid (2020) Segurança e bem-estar dos 
trabalhadores dos serviços de saneamento durante 
a COVID-19 no Sul da Ásia.

6. Iniciativa de defesa da Rede de Gestão Lamas Fecais do 
Bangladesh (FSM) (2020) realizada por quatro agências 
líderes de desenvolvimento, incluindo a WaterAid 
Bangladesh. 

7. WaterAid (2020) Segurança e bem-estar dos 
trabalhadores dos serviços de saneamento durante 
a COVID-19 no Sul da Ásia.

8 WaterAid Burkina Faso (2021) Avaliação rápida das 
condições dos trabalhadores dos serviços de saneamento 
no Burkina Faso: o caso dos limpa-latrinas manuais.

9. WaterAid (2020) Segurança e bem-estar dos 
trabalhadores dos serviços de saneamento durante 
a COVID-19 no Sul da Ásia e iniciativa de defesa da 
Rede de Gestão Lamas Fecais do Bangladesh (FSM) 
(2020) realizada por quatro agências líderes de 
desenvolvimento, incluindo a WaterAid Bangladesh.

10. WaterAid (2020) Segurança e bem-estar dos 
trabalhadores dos serviços de saneamento durante 
a COVID-19 no Sul da Ásia.

11. WaterAid (2020) Segurança e bem-estar dos 
trabalhadores dos serviços de saneamento durante 
a COVID-19 no Sul da Ásia e iniciativa de defesa da 
Rede de Gestão Lamas Fecais do Bangladesh (FSM) 
(2020), realizada por quatro agências líderes de 
desenvolvimento, incluindo a WaterAid Bangladesh. 

12. Programa Conjunto de Monitorização (JMP) da  
OMS/UNICEF (2021) Progresso sobre Água Potável 
Doméstica, Higiene e Saneamento 2000-2020.

13. Urban Management Centre e WaterAid India, (2020) 
Saúde, Segurança e Desafios da Segurança Social dos 
Trabalhadores de Saneamento durante a Pandemia da 
COVID-19 na Índia.

14. WaterAid (2020) Segurança e bem-estar dos 
trabalhadores dos serviços de saneamento durante 
a COVID-19 no Sul da Ásia.

15. WaterAid (2020) Segurança e bem-estar dos 
trabalhadores dos serviços de saneamento durante 
a COVID-19 no Sul da Ásia.

16. WaterAid Burkina Faso (2021) Avaliação rápida das 
condições dos trabalhadores dos serviços de saneamento 
no Burkina Faso: o caso dos limpa-latrinas manuais.

17. Iniciativa de defesa da Rede de Gestão Lamas Fecais do 
Bangladesh (FSM) (2020), realizada por quatro agências 
líderes de desenvolvimento, incluindo a WaterAid 
Bangladesh.

18. Urban Management Centre e WaterAid India, (2020) 
Saúde, Segurança e Desafios da Segurança Social dos 
Trabalhadores de Saneamento durante a Pandemia da 
COVID-19 na Índia.

19. WaterAid (2020) Segurança e bem-estar dos 
trabalhadores dos serviços de saneamento durante 
a COVID-19 no Sul da Ásia.

20. OMS/UNICEF (2021) Progresso sobre Água Potável 
Doméstica, Higiene e Saneamento 2000-2020.

21. Programa Conjunto de Monitorização (JMP) da  
OMS/UNICEF (2021) Progresso sobre Água Potável 
Doméstica, Higiene e Saneamento 2000-2020.

22. Programa Conjunto de Monitorização (JMP) da  
OMS/UNICEF (2021) Progresso sobre Água Potável 
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A WaterAid é uma 
organização internacional 
sem fins lucrativos 
determinada a fazer da água 
limpa, das casas de banho 
adequadas e da boa higiene 
algo normal para todos, em 
todos os lugares, no prazo 
de uma geração. Se esses 
três aspectos essenciais 
forem resolvidos de forma 
duradoura, as pessoas 
podem mudar as suas vidas 
para sempre. 

Capa à esquerda: Mohammad Delowar Hossain, de 44 anos de idade, 
limpador manual de fossas sépticas e de esgotos, em Dhalpur, Daca, 
Bangladesh, em Setembro de 2021.
Capa à direita: Limpeza de fossa, no Estado de Kano, Nigéria,  
em Setembro de 2021.


