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ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE: 
A base para criar resiliência nas comunidades 
vulneráveis ao clima
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RESUMO EXECUTIVO 
Este relatório procura explicar como a água, o saneamento e a higiene (ASH) desenvolvem 
a resiliência às mudanças climáticas das pessoas, em especial das mais vulneráveis   aos seus 
impactos. As mudanças climáticas estão a afectar os padrões pluviais e meteorológicos, aumentando 
a frequência e a gravidade de inundações, secas, marés de tempestade, temperaturas extremas, 
incêndios e subidas do nível do mar. O acesso a água limpa, casas de banho adequadas e boa higiene 
como parte normal do quotidiano ajuda as pessoas a atenuar esses eventos e processos. Para lidar 
com as mudanças climáticas, agora e no futuro, as pessoas necessitam de poder ter acesso ao que 
o Programa Conjunto de Monitorização (JMP) da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do UNICEF 
define como níveis “básicos” de ASH; porém, mesmo em 2020, 771 milhões de pessoas continuavam a 
carecer de água básica, 1,6 mil milhões de pessoas careciam de saneamento básico e 2,3 mil milhões 
de pessoas careciam de serviços básicos de higiene, incluindo 670 milhões de pessoas sem quaisquer 
instalações para a lavagem das mãos.1 

Estes números reflectem um conjunto de 
problemas globais significativos, incluindo 
gerações de subinvestimento em serviços 
públicos, planeamento e implementação 
deficientes, pobreza e vulnerabilidades 
adicionais sentidas pelas mulheres, por muito 
idosos, muito jovens e pelas pessoas que 
vivem com deficiência. O sector da água sofre 
também a pressão de poluição, danos nos 
ecossistemas, gestão inadequada dos recursos 
e aumento da procura, em particular nas áreas 
urbanas. As mudanças climáticas agravam 
muitas dessas ameaças e geram pressões 
adicionais e consequências imprevisíveis. 
Por conseguinte, as comunidades têm de 
ser apoiadas para fazer face a um leque 
diversificado de cenários. As mudanças 

climáticas são um desafio global, mas os 
seus impactos acontecem ao nível local. As 
intervenções de adaptação eficazes têm de se 
basear nas circunstâncias, nos conhecimentos 
e nas percepções locais, e é vital que sejam 
objecto de condução e apropriação pelas 
próprias comunidades. Porém, são também 
precisos um sector da água robusto e as 
condições políticas, económicas e regulatórias 
necessárias para manter os serviços em 
funcionamento.
O investimento em água limpa, casas de 
banho adequadas e boa higiene faz uma 
diferença duradoura. Embora esses serviços 
não assegurem em si mesmos a resiliência, a 
sua ausência tornará difícil às comunidades 
serem resilientes. Há fortes indícios em 
literatura publicada e revista por pares de 
que o bem-estar e a resiliência às mudanças 
climáticas das comunidades são aperfeiçoados 
por melhores sistemas e serviços de ASH. Os 
efeitos principais incluem: 

 aumento da riqueza das famílias devido 
a emprego e meios de subsistência mais 
seguros ou diversificados;

 melhor governação dos serviços de ASH e 
empoderamento das comunidades, através 
do reforço do capital social e da segurança, 
em particular para as mulheres; 

 acesso melhorado a educação e formação;
 melhor saúde das comunidades.

WaterAid/Joey Lawrence

Alene e sua comunidade costumavam recolher água suja 
de uma fonte que começara a secar devido às mudanças 
climáticas. Como parte do projecto Deliver Life, três 
tanques de água resilientes ao clima foram já instalados. 
Derekwa, Etiópia.
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É essencial agirmos agora, incorporando o 
investimento em ASH nos planos nacionais de 
adaptação (PNA) e mobilizando verbas para 
tornar realidade as políticas de ASH dos PNA. 
Tal ajudará à adaptação das comunidades 
vulneráveis, minimizando os custos humanos e 
económicos que já as afectam e preparando-as 
para a incerteza e os impactos que as 
mudanças climáticas trarão no futuro. 
Juntos, podemos fazer uma grande diferença 
para as pessoas mais vulneráveis às mudanças 
climáticas. Fazendo o que pode e tem de 
ser feito agora para melhorar os serviços 
de ASH e fazer face aos desafios actuais, 
aumentaremos a resiliência das comunidades 
às mudanças climáticas. A monitorização e a 
avaliação dos programas de ASH que aferem 
a resiliência das comunidades às mudanças 
climáticas proporcionarão, então, percepções 
e melhorias importantes ao longo do tempo. 
Muito do que sabemos dos estudos e 
experiências existentes pode ser implementado 
de imediato em programas de ASH estratégicos 
e inclusivos (Caixa 1). 
O relatório completo de Água, saneamento 
e higiene: A base para criar resiliência nas 
comunidades vulneráveis ao clima pode ser 
encontrada em: washmatters.wateraid.
org/publications/water-sanitation-hygiene-
foundation-building-resilience-climate-
vulnerable-communities

O QUE SABEMOS ACERCA  
DOS SISTEMAS E DA PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS DE ASH

 Os sistemas de ASH, compreendendo 
actores, factores e suas interacções, são 
complexos.

 O envolvimento das comunidades 
é importante, mas os esforços por elas 
conduzidos, só por si, não chegam.

 A tomada de decisões e a implementação 
inclusivas e participativas são fundamentais 
para a sustentabilidade.

 As comunidades, os governos e os 
prestadores de serviços têm todos de 
envolver-se na condução dos programas 
para que estes tenham êxito.

 A prestação de serviços de ASH tem de ser 
apoiada pelo financiamento necessário 
e pela motivação política.

 Os factores contextuais que afectem a 
sustentabilidade dos serviços de ASH têm de 
ser identificados e enfrentados para originar 
níveis de serviço eficazes e robustecer 
a resiliência às mudanças climáticas.

 Os sistemas de ASH estão entretecidos 
noutros sectores e são vitais para os 
mesmos.
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Fatimata Coulibaly, membro 
do grupo de mulheres de 
Benkadi, está encarregada da 
monitorização e da gestão da 
água, em Kakounouso, Samabogo, 
círculo de Bla, região de Segou, 
Mali, em Fevereiro de 2019.

1.  JMP, Progress on household drinking water, sanitation 
and hygiene 2000‑2020: five years into the SDGs. 2021, 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF): Genebra.
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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.

Obrigado aos jogadores da People’s Postcode Lottery, 
que têm apoiado o nosso trabalho sobre o clima em 2021 
como parte do Postcode Climate Challenge.

A WaterAid é uma organização de beneficência registada.  
Austrália: ABN 99 700 687 141.  
Canadá: 119288934 RR0001. Índia: U85100DL2010NPL200169.  
Suécia: Org. n.º 802426-1268, PG: 90 01 62-9, BG: 900-1629.  
Japão: 特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン  (認定NPO法人)  
A WaterAid Japão é uma organização sem fins lucrativos especificada  
(uma organização sem fins lucrativos certificada) 
Reino Unido: 288701 (Inglaterra e País de Gales) e SC039479 (Escócia). 
EUA: A WaterAid América é uma organização sem fins lucrativos com  
o estatuto 501(c) (3).
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Imagem da capa:  
Parul Begum e a família receberam um sistema 
doméstico de captação de água da chuva do projecto de 
resiliência climática apoiado pelo Programa de Água do 
HSBC e pela WaterAid. O sistema armazena e conserva 
a água da chuva, para que possa ser consumida como 
água potável. Shibbati Poshchim Para, ala 9, Paikgacha, 
Khulna, Bangladesh.
Imagem da contracapa: Moustapha Thombiano rega 
tomateiros numa horta com água extraída do furo 
escavado na areia em torno do leito fluvial atravessado 
por um dique de areia, na aldeia de Sablogo, comuna de 
Lalgaye, província de Koulpelogo, região centro-oriental 
do Burquina Faso.


