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Sumário executivo 

Neste documento, apresentamos 
recomendações de políticas aos países 
que trabalham para acelerar o progresso 
rumo a serviços sustentáveis   e seguros 
de abastecimento de água, saneamento 
e higiene (ASH) para todos.  
O documento destina-se a membros 
do governo, responsáveis políticos 
e decisores de nível nacional 
ou subnacional de países em 
desenvolvimento e é relevante para 
parceiros do desenvolvimento.

Os serviços de ASH, incluindo a prática de 
comportamentos de higiene seguros, são vitais para 
todos. São indispensáveis para o desenvolvimento 
económico, bem como para a saúde, o combate à 
desigualdade de género e a criação de resiliência às 
mudanças climáticas. Anualmente, o investimento em 
água potável básica universal pode render até 32 mil 
milhões de dólares americanos e o investimento em 
higiene básica pode render 45 mil milhões de dólares. 
O aumento do investimento em saneamento gerido de 
forma segura pode render anualmente 86 mil milhões de 
dólares.1 

Nos últimos 20 anos, vimos que o progresso real é 
possível quando os sistemas de ASH são priorizados 
no desenvolvimento nacional. Por exemplo, na Índia, a 
cobertura do saneamento básico aumentou de 15% em 
2000 para 71% em 2020, e, na Nigéria, a cobertura da 
água potável básica aumentou de 43% em 2000 para 
73% em 2020. Contudo, estamos a meio do caminho dos 
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e o 
progresso continua inaceitavelmente lento e desigual, em 
especial entre as populações mais pobres e vulneráveis   
dos países menos desenvolvidos (PMD). Por exemplo, 
com base nas taxas actuais de progresso, até 2030, 
somente 37% das pessoas da África Subsaariana terão 
água gerida de forma segura.2 

 O investimento em água 
potável básica universal 
pode render anualmente até 
32 mil milhões de dólares 
americanos.1

 O investimento em 
higiene básica pode render 
anualmente 45 mil milhões de 
dólares americanos.1

 O investimento em 
saneamento gerido de 
forma segura pode render 
anualmente 86 mil milhões de 
dólares americanos. 1
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 O workshop “What about me?” 
[E quanto a mim?] foi realizado 
para despertar atenção sobre a 
importância de casas de banho 

acessíveis. Província de Kampot, 
Camboja. Setembro de 2019. 
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Recomendações de políticas 
prioritárias aos governos para 
acelerar o progresso
A WaterAid está a apresentar um conjunto de 
recomendações de políticas para os governos seguirem 
de forma a ultrapassarem as principais barreiras para 
aceleração do acesso a ASH sustentáveis e seguros. 

Estas recomendações devem ser adaptadas ao contexto 
do país. Porém, as primeiras três recomendações são 
particularmente importantes para estabelecer as bases 
para um progresso acelerado. 

Na próxima década, assistiremos a um aumento contínuo 
da população e da migração rural-urbana. As mudanças 
climáticas, a instabilidade política, os surtos de doenças e 
crises económicas criam ameaças adicionais em termos de 
saúde, segurança hídrica, segurança alimentar, economia, 
igualdade de género e desenvolvimento social. Garantir 
sistemas de ASH sustentáveis e seguros será ainda mais 
importante para aumentar a resiliência das pessoas. 

Os países que progrediram rapidamente, como a Índia, 
tiveram a plena liderança do Chefe do Governo. O 
lançamento da iniciativa Swachh Bharat Mission (SBM) em 
2014 pelo Primeiro-Ministro indiano, apoiado por 20 mil 
milhões de dólares americanos de financiamento e recursos 
humanos a todos os níveis, foi um ingrediente fundamental 
para reduzir o número de pessoas que praticam o fecalismo 
a céu aberto. Os resultados da SBM mostram a construção 
de cem milhões de casas de banho e mais de quinhentas 
mil aldeias onde as pessoas já não mais são forçadas a 
defecar ao ar livre.3 
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Porquê a lentidão do progresso? 
 Défice de liderança governamental e priorização 

política. 

 Arranjos institucionais e capacidade 
inadequados. 

 Insuficiência de recursos financeiros e 
ineficiência na realização da despesa. 

 A igualdade de género e a inclusão social não 
são devidamente consideradas e financiadas nas 
políticas de ASH e saúde. 

 A política de saúde pública negligencia os 
aspectos fundamentais dos sistemas de ASH 
para provisão de ambientes de vida seguros. 

 Os sistemas de ASH não são vistos como serviços 
que precisam de ser sustentados. 

 Deficiência de integração entre sistemas de 
ASH, gestão de recursos hídricos e mudanças 
climáticas. 

 A responsabilização e a regulação são fracas.
 Drishti e Rajeev, Líderes da Juventude, 

verificam a qualidade da água com membros da 
gestão e manutenção num centro comunitário 
(anganwadi) de Nova Deli, Índia. Março de 2020.
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Figura 1: Recomendações de políticas e exemplos ilustrativos de procedimentos imediatos 

Fazer dos sistemas de ASH uma suprema 
prioridade nacional, defender uma 
visão inspiradora e promover reforma 
institucional que tenha resultados a 
todos os níveis.

Definir mandatos e responsabilidades 
institucionais claros para os diferentes 
aspectos dos sistemas de ASH, com 
mecanismos estabelecidos para 
coordenação intersectorial.

Aumentar substancialmente o 
financiamento para ASH, assegurando 
o desenvolvimento de estratégias de 
financiamento custeadas, apoiadas 
por fundos públicos suficientes 
para construir um sector de elevado 
desempenho que atraia financiamento e 
melhore a qualidade da despesa.

Assegurar e monitorizar que todas 
as políticas promovam abordagens 
que respondem ao género e reforcem 
o papel das mulheres na tomada de 
decisões e na prestação de serviços de 
ASH.

Legislar e financiar a transição 
para serviços geridos de forma 
segura, através de modelos 
adequados de prestação de serviços 
e profissionalização, concebidos 
para beneficiar a todos, em especial 
as pessoas que vivem na pobreza e 
enfrentam a marginalização.

Assegurar que os sistemas de ASH sejam 
incorporados nas políticas e estratégias 
de saúde e liderar a coordenação com 
financiamento adequado.

 Constituir um grupo directivo de alto nível para analisar e rever quadros 
facilitadores para ASH (leis, políticas, normas, regulamentos, liderança e 
financiamento).

 Incumbir ao gabinete do presidente/primeiro-ministro a coordenação 
geral dos esforços de saneamento, incluindo reuniões intersectoriais, para 
abordar os estrangulamentos emergentes.

 Definir responsabilidades e padrões claros para a gestão das lamas fecais 
a todos os níveis: das casas de banho ao tratamento e à eliminação/
reutilização.

 Criar um grupo de coordenação multissectorial para o saneamento que 
tenha um suporte formal dum quadro legal e tenha poderes suficientes 
para tomar decisões sobre planos, responsabilidades e afectação de 
recursos.

 Estabelecer e aplicar sistemas para desembolso oportuno e uso eficiente do 
orçamento afecto a ASH.

 Aumentar a afectação de recursos aos sistemas de ASH para pelo menos 
5% do orçamento do Estado num prazo de 3 anos.

 Estabelecer e apoiar modelos de financiamento acessíveis e eficientes 
de forma a proteger as pessoas que vivem na pobreza e abranger a 
exploração, a manutenção e a mudança de comportamentos em curso.

 Influenciar as instituições financeiras da área climática para que 
reconheçam os sistemas de ASH como a chave para a resiliência e a 
adaptação climáticas e dediquem o financiamento climático à adaptação 
relacionada com ASH.

 Estabelecer padrões para ASH que respondem ao género nos espaços 
públicos, espaços de trabalho, escolas e unidades sanitárias.

 Fazer da saúde e da higiene menstruais nas escolas uma função 
fundamental do ministério da educação, integrá-las nos sistemas de 
monitorização e tomar medidas para cuidar da modicidade dos produtos 
menstruais.

 Lidar com o saneamento de forma holística, abrangendo não apenas 
o uso de casas de banho (mudança de comportamentos, instigação da 
demanda e oferta), mas também a parte restante da cadeia de serviços: 
esvaziamento, transporte, tratamento e eliminação ou reutilização.

 Consagrar na política as funções dos diferentes modelos de serviços de 
abastecimento de água e saneamento e dos modelos de financiamento 
associados, abrangendo novas ligações, gestão de lamas fecais, reparações 
e substituição de activos.

 Rever e integrar os sistemas de ASH na cobertura universal da saúde e nas 
estratégias de preparação para pandemias.

 Investir em ASH que respondem ao género nas unidades sanitárias, 
elevando os padrões para além dos níveis básicos de serviço e integrando 
mecanismos de prestação de contas.

Priorizar os sistemas de ASH e a 
segurança hídrica para reforçar a 
resiliência às mudanças climáticas, 
com o financiamento necessário 
e capacidades de implementação 
melhoradas a todos os níveis.

 Incorporar as melhorias dos serviços de ASH nas contribuições 
determinadas nacionalmente (CDN), nos planos nacionais de adaptação 
(PNA) e nas propostas de financiamento climático.

 Face aos perigos climáticos e à imprevisibilidade da disponibilidade de 
água, estabelecer e aplicar directrizes para privilegiar e proteger recursos 
hídricos bem geridos.
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O papel dos parceiros de desenvolvimento no apoio aos governos 
Os governos são os principais impulsionadores do progresso rumo ao acesso universal a ASH. Todavia, os parceiros de 
desenvolvimento, o sector privado e as organizações da sociedade civil também têm um papel importante a desempenhar 
no apoio à implementação das recomendações deste documento. 

Os parceiros de desenvolvimento devem melhorar a coordenação, reduzir a fragmentação da assistência oficial  ao 
desenvolvimento (AOD) e do apoio a empréstimos financeiros para ASH e ajudar a assegurar uma distribuição 
equitativa. 

i. O financiamento misto é o uso estratégico 
do financiamento ao desenvolvimento para a 
mobilização de financiamento adicional com 
vista ao desenvolvimento sustentável nos países 
em desenvolvimento. Veja mais em: oecd.
org/dac/financing-sustainable-development/
blended-finance-principles/W
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 Muluken Wondirad, gestor 
dos serviços de abastecimento 
de água de Debre Tabor, avalia 
o mapa da rede de canalização. 
A visão de Muluken é que todos 
tenham acesso à água potável 24 
horas por dia e 365 dias por ano. 
Amhara, Etiópia. Agosto de 2018.

Os doadores bilaterais, incluindo os Estados-membros 
do Grupo dos Sete (G7), do Grupo dos Vinte (G20) e da 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Económicos (OCDE), devem aumentar substancialmente 
a sua AOD para ASH sob a forma de financiamento por 
donativo, privilegiando os PMD e os quintis mais pobres 
das populações, zonas rurais, zonas urbanas informais, 
sistemas de ASH ajustados ao género e sustentabilidade. 

Eles devem harmonizar a sua AOD para ASH com as visões 
e os planos dos governos e participar em oportunidades 
de financiamento misto para aumentar o financiamento 
sectorial.i

As agências das Nações Unidas e as organizações 
não governamentais (ONG) internacionais devem 
estabelecer coordenação nos países em que operam 
para estarem alinhadas com as políticas e prioridades 
dos governos e assegurar a harmonização da influência 
e dos esforços de apoio; centrar atenções no trabalho 
com os governos para robustecer os sistemas de ASH que 
reforçam a prestação de serviços; sinalizar a importância 
de acelerar o progresso, privilegiando os grupos 
vulneráveis; enquadrar os sistemas de ASH como um 
serviço; aumentar a atenção à higiene e ao saneamento 
em particular; e intensificar o foco em sistemas de ASH 
resilientes ao clima e sensíveis ao género.

Os bancos multilaterais, incluindo as instituições 
financeiras internacionais (IFI) devem: reconhecer 
todos os componentes dos sistemas de ASH como fulcrais 
para a resiliência e a adaptação climáticas e reformar o 
financiamento climático em conformidade; aumentar as 
proporções de financiamento para a adaptação climática; 
aumentar a quantidade de subsídios e reduzir os juros 
dos empréstimos para ASH a fim de ajudar a melhorar e 
sustentar a saúde pública. 

As organizações do sector privado devem aumentar 
o investimento em ASH para: assegurar uma força de 
trabalho e um mercado saudáveis   e sustentáveis; apoiar 
os esforços dos governos na oferta de soluções inovadoras 
a fim de expandir os serviços de ASH e melhorar a sua 
qualidade; subscrever a serviços de utilidade pública para 
apoiar a sua viabilidade; apoiar os esforços de segurança 
hídrica, garantindo que as águas residuais industriais 
sejam tratadas de acordo com as normas antes da sua 
descarga.
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Neste documento, fazemos 
recomendações de políticas aos países 
para acelerar o progresso rumo a 
comportamentos, serviços seguros de 
água, saneamento e higiene (ASH) para 
todos. 

Os serviços e comportamentos de ASH são vitais para 
todos. Os sistemas de ASH são indispensáveis para o 
desenvolvimento económico, bem como para a saúde 
e a dignidade. São cruciais para a preparação e a 
recuperação em situações de ocorrência de pandemias, 
o combate à desigualdade de género, a criação de 
resiliência às mudanças climáticas e a prevenção da 
pobreza. Contudo, milhares de milhões de pessoas 
continuam sem esses serviços essenciais e não podem 
praticar os comportamentos de higiene essenciais, 
como a lavagem das mãos com sabão em momentos 
críticos. 

A quem se destina este 
documento de política? 
Se é ministro, responsável político ou decisor de 
competência nacional ou subnacional, este documento 
é para si. Também o deve ler se for um parceiro de 
desenvolvimento com interesse em ASH ou se trabalhar 
com governos para a prestação de serviços de ASH 
sustentáveis   e seguros.

Introdução

Acesso básico

Água: Água potável de uma fonte melhorada, desde 
que o tempo de recolha não exceda 30 minutos para 
um percurso de ida e volta, incluindo o tempo de 
espera na fila.

Saneamento: Uso de instalações melhoradas não 
partilhadas com outras famílias.

Higiene: Disponibilidade de uma instalação de 
lavagem das mãos com água e sabão no local.

Acesso gerido de forma segura

Água:  Água potável de uma fonte de água melhorada 
situada no local, disponível quando necessária e 
isenta de contaminação fecal e de produtos químicos 
prioritários.

Saneamento: Uso de instalações melhoradas não 
partilhadas com outras famílias e nas quais os 
excrementos são eliminados em segurança no local ou 
removidos e tratados noutro lugar.

Figura 2: Definições do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 6 para acesso 
doméstico a ASH 

Fonte: Programa Conjunto de Monitorização OMS/UNICEF para o Abastecimento de Água, o Saneamento e a Higiene2
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 Gita Roy formou um comité com dez outras 
mulheres da comunidade para manter a 

unidade local de tratamento de água na base 
de Osmose Inversa e desenvolveu planos de 

negócios para vender a água à comunidade local 
a um preço acessível. Com agradecimentos à 

Severn Trent pelo financiamento deste projecto. 
Divisão de Khulna, Bangladesh. Maio de 2021.
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Em 2020, mais de 230 
milhões de pessoas na 
Ásia Central e Meridional 
e 196 milhões na África 
Subsariana foram forçadas 
a defecar ao ar livre porque 
não tinham uma casa de 
banho.

A situação de ASH
Nos últimos 20 anos, vimos que o progresso real é possível quando os 
sistemas de ASH são dados prioridade no desenvolvimento nacional. 

Porém, também vimos que muitos dos que têm o poder para acelerar 
o progresso não acham que os sistemas de ASH sejam suficientemente 
importantes. Tal levou a que o progresso fosse inaceitavelmente lento, em 
especial entre os grupos mais pobres e vulneráveis, bem como nas regiões   e 
nos países menos desenvolvidos (PMD). 

Em 2015, os Estados-membros das Nações Unidas prometeram acabar com 
a pobreza extrema e alcançar o desenvolvimento sustentável até 2030 por 
meio de 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O ODS 6 visa 
assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento 
para todos até 2030, incluindo metas para pôr termo à crise global de 
ASH, com um foco específico na cessação do fecalismo a céu aberto e nas 
necessidades de mulheres, raparigas e pessoas em situações vulneráveis. 

Os serviços e comportamentos de ASH sustentáveis   e seguros são 
fundamentais para alcançar os 17 objectivos, em particular os ODS 1 (acabar 
com a pobreza), 3 (saúde), 4 (educação), 5 (igualdade de género), 11 (cidades 
e comunidades sustentáveis) e 13 (acção climática).5 

Desde 2015, foram alcançados progressos globais importantes no acesso a 
serviços de ASH e nas mudanças de comportamentos,6 mas ainda temos 
um longo caminho a percorrer. 

Entre 2000 e 
2020:

de pessoas obtiveram 
acesso a serviços de 
água potável geridos 
de forma segura, 
aumentando de 62% da 
população mundial em 
2000 para 74% em 2020.4 

mil milhões
2

de pessoas obtiveram 
acesso a serviços de 
saneamento geridos de 
forma segura no mesmo 
período. 

mil milhões
2,4

a menos de pessoas sem 
acesso a serviços básicos 
de lavagem das mãos 
em 2020 em comparação 
com 2015.

milhões
177
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Água
Em 2020, mais de 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo ainda não 
usavam água potável gerida de forma segura. A maioria vive na África 
Subsariana. Às taxas de progresso actuais, só 37% das pessoas da África 
Subsariana e 71% das pessoas da Ásia Central e Meridional terão água potável 
gerida de forma segura até 2030. Em alguns países, a qualquer momento, 
há sempre mais de 30% de fontes de água que não funcionam,7 com quase 
nenhum investimento em manutenção.

Saneamento
Em todo o mundo, mais de 4,2 mil milhões de pessoas ainda usam casas 
de banho e serviços de saneamento que não atingem o padrão de “serviço 
gerido de forma segura”, deixando dejectos humanos sem tratamento e 
ameaçando a saúde humana e ambiental. Em África, na base das taxas actuais 
de progresso, o acesso universal, a meros serviços de saneamento básico, não 
será alcançado antes de 2158.

Higiene
Actualmente, quase uma em cada três pessoas não tem um lugar em suas 
casas para lavar as mãos com água e sabão.

Porém, o problema não pára por aí.

Nos 46 PMD de todo o mundo,8 quase metade das unidades sanitárias carece 
de serviços básicos de água.9 Uma em cada sete escolas não tem água, 
uma em cada oito não tem casas de banho e uma em cada quatro não tem 
instalações de lavagem das mãos.10 

Se o progresso não for acelerado, os países correm o risco de perder quaisquer 
ganhos conquistados, face aos surtos frequentes de doenças, à redução da 
segurança hídrica e aos impactos das mudanças climáticas.

Uma proporção 
significativa 
de mulheres 
e raparigas 
não dispõe 
dos serviços 
necessários 
para a saúde 
menstrual.

 Uma reunião de aldeãos de 
Satala, onde há muitas fontes 
naturais de água que precisam de ser 
protegidas através de uma estratégia 
de prevenção e gestão sustentável.  
Zinder, Níger. Fevereiro de 2019.
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 Manisha Kumari usa uma instalação 
de lavagem das mãos dentro da 

sua casa. Tilakpur, Índia. Com 
agradecimentos ao projecto Halma 

Water for Life pelo apoio. Maio de 2022.
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Porquê ASH é importante
Na próxima década, a população global e a migração rural-urbana crescerão, 
em especial na África Subsaariana, onde se prevê que a população duplique até 
2050, com a maioria das pessoas a viver em áreas urbanas.11 Actualmente, a 
maioria da população global sem água potável, saneamento e higiene básicos 
reside em zonas rurais. 

Mudanças climáticas, instabilidade política, surtos de doenças e crises 
económicas criam ameaças adicionais em termos de saúde, segurança hídrica, 
segurança alimentar, economia, desenvolvimento social e igualdade de género.

O fornecimento de ASH sustentáveis e seguros é fundamental para criar 
resiliência nas nossas sociedades. Investir em ASH sustentáveis e seguros é 
fundamental para que os países tenham uma força de trabalho saudável, a base 
para uma economia próspera.12

As consequências da falta de acção seriam monumentais. Os governos e países 
como um todo têm muito a ganhar se priorizarem o investimento em serviços de 
ASH sustentáveis.13

Sabia que, em todo 
o mundo:

O investimento em água 
potável básica universal pode 
render anualmente até 32 mil 
milhões de dólares americanos.

O investimento em 
saneamento universal gerido 
de forma segura pode render 
anualmente 86 mil milhões de 
dólares americanos. 

O investimento em higiene 
básica universal pode render 
anualmente 45 mil milhões de 
dólares americanos. 
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 Mengheang Heng usa as casas de banho 
acessíveis do Centro de Saúde de Mong Riev. 
Província de Tboung Khmum. Novembro de 2018.
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Benefícios de saúde
Todos os anos, seria salva a vida de até 300.000 crianças 
se todos tivessem ASH.14 As melhoria das práticas de 
higiene das mãos podem reduzir a incidência de doenças 
infecciosas.15 Os serviços de saneamento geridos de forma 
segura podem ajudar a reduzir a propagação da resistência 
antimicrobiana (RAM) transmitida pelo saneamento, ao 
limitar a propagação de patógenos e a necessidade de 
antibióticos.16 

A pandemia global da COVID-19 realçou o facto de os 
serviços de ASH sustentáveis e seguros, em especial os de 
higiene, criarem sistemas sociais, económicos e sanitários 
resilientes e reactivos.

O saneamento pode gerar um rendimento económico de 5 
dólares americanos por cada 1 dólar investido nos países 
africanos.19

Quando os governos não investem em intervenções 
de ASH, o acesso inadequado contribui todos os 
anos para 1,6 milhões de mortes evitáveis, afectando 
desproporcionalmente as crianças e as populações 
vulneráveis.13,11 

Se não forem controladas, as doenças tornar-se-ão mais 
frequentes, levando ao aumento da despesa nacional com 
a saúde e à redução da produtividade.17 

Quando os governos não investem em serviços de ASH, 
perdem-se os ganhos socioeconómicos, incluindo a 
diminuição da produtividade da força de trabalho e do 
aproveitamento escolar, em especial para as mulheres e 
raparigas. 

Com a intensificação dos impactos das mudanças 
climáticas, as mulheres e raparigas correm o risco de 
gastar mais tempo todos os dias em busca de água. Esse 
facto, juntamente com o acesso limitado a casas de banho 
seguras e privadas, pode aumentar a sua vulnerabilidade à 
violência de género. 

Quando os países negligenciam o investimento em 
serviços de saneamento geridos de forma segura, os 
ecossistemas terrestres e aquáticos são contaminados e a 
segurança hídrica fica comprometida. 

Actualmente, 1,9 mil milhões de pessoas de todo o mundo 
vivem em áreas com escassez potencialmente grave de 
água, que põe em risco a segurança dos serviços de ASH. 
Até 2050, prevê-se que esse número aumentará entre 42% 
e 95%, passando para um total entre 2,7 e 3,2 mil milhões 
de pessoas.21 

Sem serviços de ASH sustentáveis   e resilientes ao clima 
que assegurem às populações o acesso à água com 
a qualidade e a quantidade indispensáveis para as 
suas necessidades diárias, essas comunidades estarão 
severamente ameaçadas.

Resiliência climática
Os serviços de ASH sustentáveis   proporcionam resiliência 
aos impactos das mudanças climáticas, disponibilizando 
água quando e onde ela é mais necessária e reduzindo o 
impacto de doenças associadas a catástrofes.20 

Tais serviços de ASH tornam-se mais cruciais e correm mais 
riscos com os impactos das mudanças climáticas. 

Benefícios ambientais
O investimento em serviços de saneamento geridos 
de forma segura pode melhorar a segurança hídrica. O 
tratamento adequado das águas residuais e lamas fecais 
pode ajudar a satisfazer as necessidades industriais e 
agrícolas de água e fertilizantes, o que contribui para a 
economia circular. Também facilita a priorização da água 
de boa qualidade para o consumo humano. 

A eliminação do fecalismo a céu aberto e o tratamento 
sistemático dos resíduos fecais contribuiriam para reduzir 
a contaminação dos ecossistemas terrestres e aquáticos.

Valor social e benefício económico
Os serviços básicos de ASH podem proporcionar um valor 
até 21 vezes superior ao seu custo. A elevação dos serviços 
básicos para serviços de ASH geridos de forma segura é 
um investimento de longo prazo que renderá até 37 a 86 
mil milhões de dólares americanos por ano e evitará até 6 
mil milhões de casos de diarreia e 12 mil milhões de casos 
de infecções por vermes intestinais entre 2021 e 2040.13,11

Com água limpa e casas de banho em casa, as mulheres e 
raparigas pouparão mais de 77 milhões de dias por ano ao 
não ter de caminhar longas distâncias em busca de água.18 
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Para acelerar o progresso rumo ao acesso 
universal a serviços e comportamentos 
de ASH sustentáveis   e seguros, é 
necessário que haja um sistema de ASH 
em bom funcionamento.22 Na WaterAid, 
aprendemos que um sistema de ASH 
que funciona bem é constituído pelos 
11 elementos básicos apresentados na 
figura 3. 

Porquê a lentidão 
do progresso?

O progresso acelerado será alcançado quando existir 
robustez em todo o sistema: todos os agentes (pessoas 
e instituições), factores (sociais, económicos, políticos, 
ambientais e tecnológicos) e interacções entre os mesmos.

Com base nos dados concretos existentes e na nossa 
experiência de trabalho com governos e parceiros em 
numerosos países, dos 11 elementos básicos, há oito em 
que as barreiras sistémicas conduzem frequentemente 
a um progresso lento: liderança governamental; 
financiamento; capacidade e disposições institucionais; 
género e inclusão social; prestação de serviços e mudança 
de comportamentos; coordenação e integração; prestação 
de contas e regulação; e ambiente e recursos hídricos.23
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Figura 3: Elementos básicos para um sistema de ASH em bom funcionamento
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Barreiras para 
acelerar o progresso 
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 Sabiiti Yekoyasi, mecânico de bombas manuais, trabalha com 
outros mecânicos de bombas manuais para retirar tubos de ferro 
galvanizado. Distrito de Masindi, Uganda. Novembro de 2020.
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Insuficiência de liderança 
governamental e priorização política 
em matéria de ASH

A liderança governamental de alto nível e a defesa dos 
sistemas de ASH são a pedra basilar para acelerar o 
progresso. Os países onde a liderança nos níveis mais 
altos do governo tem sido consistente, como no caso da 
iniciativa Swachh Bharat Mission (SBM) conduzida pelo 
primeiro-ministro indiano, demonstram que uma mudança 
rápida é possível, mesmo numa questão historicamente 
menosprezada nas prioridades como o saneamento. 
Quando a liderança governamental é insuficiente, fica 
muito difícil lidar com as outras barreiras que impedem o 
progresso em matéria de ASH: os mandatos institucionais 
mantêm-se pouco claros, a coordenação é fraca, o 
financiamento é inadequado e a prestação de contas é 
limitada. 

A higiene e o saneamento, frequentemente, não são 
uma prioridade nos planos de desenvolvimento de muitos 
governos.  
Ambos, têm sido amplamente negligenciados, envoltos 
em tabus e considerados como uma questão doméstica 
privada. Além disso, o saneamento é uma complexa 
questão multissectorial que tende a carecer de clareza 
quanto à definição da instituição competente e do 
respectivo mandato. Tal tem contribuído para debilidades 
nas dotações orçamentais atribuídas e na capacidade 
de implementação, abordagem descoordenada na 
prestação de serviços de saneamento e para a falta de 
responsabilização. 

O abastecimento de água recebe mais atenção política 
e financiamento, mas isso, muitas vezes, não se traduz 
em abastecimento de água fiável e seguro às pessoas 
que vivem na pobreza. Uma elevada proporção do 
financiamento disponível por parte dos governos é, muitas 
vezes, para despesas de capital, com poucos ou nenhuns 
fundos destinados à manutenção contínua ou reposição 
de equipamento importante, pondo assim em risco a 
sustentabilidade do serviço. 

Embora os governos enfrentem escolhas difíceis ao decidir 
o que priorizar e financiar, uma liderança política fraca 
muitas vezes leva a demanda pública por serviços de ASH 
melhores não seja priorizada. Tal é agravado pelo facto de 
uma grande proporção daqueles que têm menos acesso 
a ASH serem populações marginalizadas. Muitas vezes, 
têm poder limitado e dificuldades em ver os seus direitos e 
necessidades priorizados. 
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Barreiras para acelerar o progresso 

 Sabinay Shankar trabalha na conduta de 
abastecimento de água para a sua casa. Aldeia de 

Kalkidhura, Índia. Novembro de 2021.

Liderança 
governamental
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A fragmentação institucional continua 
a minar a eficácia do sector de 
ASH: a água potável, o saneamento 
e a higiene são normalmente 
da competência de ministérios 
diferentes e, com frequência, os 
ministérios responsáveis podem   
também diferir para os serviços rurais 
e urbanos. A higiene, por exemplo, é 
transversal a muitos outros sectores, 
ministérios e departamentos, 
incluindo ASH, saúde, educação, 
género e nutrição, o que significa que 
“está em todos os lugares e em lugar 
nenhum”. 

A fragmentação institucional causa 
problemas quando se trata de 
gerar liderança política, definir 
políticas e angariar financiamento. 
Dá origem a dificuldades de 
coordenação, fragilidade da 
regulação e da prestação de contas, 
fragmentação nos esforços de 
reforço de capacidades e sistemas de 
monitorização diferentes e, por vezes, 
concorrentes. Em última análise, isso 
resulta numa falta de apropriação 
e priorização claras por parte dos 
decisores e dos responsáveis pelo 
orçamento. 

Tais problemas ocorrem às 
escalas nacional e subnacional, 
bem como entre diferentes 
níveis administrativos. Mesmo 
quando existe um mecanismo 
de coordenação relativamente 
robusto com reuniões regulares (por 
exemplo: coordenação do sector 
de ASH conduzida pelo governo; 
governo/grupos de parceiros de 
desenvolvimento), este não garante 
a coordenação no planeamento, no 
financiamento e na implementação 
do programa.

Instituições fragmentadas dão 
origem à fraca capacidade dos 
recursos humanos. Poucos países 
têm um mapeamento de recursos 
humanos que trabalham no 

Inadequação dos arranjos institucionais 
e da capacidade
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 Rahima Khatun mede a tensão 
arterial de Ayesha Afrin na clínica 

comunitária de Raghunathpur. Os 
doentes podem agora aceder a casas 

de banho higiénicas e água potável 
nas instalações da clínica. Satkhira, 

Bangladesh. Dezembro de 2022.

sector de ASH, ou das lacunas de 
competências, e nenhum dispõe de 
um plano de formação coordenado 
entre todos os parceiros e instituições 
sectoriais. 

Em 2021/22, apenas um quarto dos 
países relatou ter recursos humanos 
suficientes para implementar os seus 
planos e políticas de ASH.  
A lacuna de capacidades é também 
visível quando se trata de provedores 
de serviços, tanto públicos como 
privados.24

Disposições 
institucionais e 

capacidade
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Os níveis de investimento têm de aumentar para mais 
do triplo para cumprir as metas 6.1 e 6.2 dos ODS,25 com 
pelo menos 200 mil milhões de dólares americanos por 
ano para resolver a lacuna do financiamento destinado 
a infra-estruturas e serviços de água e saneamento.26 
Embora o elevado rendimento do investimento em ASH 
seja amplamente reconhecido, os benefícios económicos 
e sociais da melhoria de ASH não são bem integrados nos 
mecanismos de financiamento nem promovidos junto de 
todos os doadores ou investidores potenciais. 

As bases para um sector robusto e de desempenho 
elevado que possa atrair financiamento são, muitas 
vezes, frágeis.27 Podem faltar elementos essenciais de 
uma governação eficaz, como quadros legais e políticos, 
estratégias de financiamento, planos orçamentados, 
regulação e recolha e uso de dados. A monitorização da 
higiene é particularmente fraca: actualmente, apenas 
15% dos países que contribuem para a Análise e Avaliação 
Global do Saneamento e da Água Potável (GLAAS) da ONU 
incluem estimativas da despesa com higiene.24

O volume de financiamento é substancialmente inferior 
ao necessário para atingir e sustentar os objectivos 
nacionais de ASH e cumprir as metas globais dos ODS. Isso 
inclui a fraca mobilização de recursos internos para ASH, 
a estagnação da Assistência Oficial ao Desenvolvimento 
(AOD), os níveis insignificantes de financiamento climático 
para ASH resilientes ao clima e o limitado financiamento 
do sector privado. Este é especialmente o caso nos 
PMD, colando o fardo do financiamento nos orçamentos 
familiares já sobrecarregados. Os investimentos em 
saneamento e comportamentos de higiene são mal 
compreendidos e habitualmente vistos como uma questão 
doméstica, pelo que a sua prioridade no investimento 
governamental é baixa. 

A qualidade do financiamento também é uma barreira 
à prestação eficaz de serviços de ASH. Em muitos países, 
o pequeno orçamento atribuído às intervenções de ASH 
tem uma taxa de execução significativamente baixa. 
Muitas instituições nacionais e subnacionais do Estado 
não têm a capacidade para absorver os orçamentos 
de maneira eficaz, reduzindo assim a atractividade de 
alocações orçamentais e investimentos novos. Outras 
ineficiências da despesa incluem os níveis baixos de 
transparência, que prejudicam a tomada de boas decisões 
por parte do governo e a capacidade da sociedade civil 
para responsabilizar os governos, criando assim um 
risco de clientelismo e corrupção. A descentralização 
fiscal e prestação de contas inadequados restringem a 
implementação local. 

O direccionamento deficiente de subsídios e fundos 
públicos significa que as disparidades de género e a 
exclusão social continuam sem resposta. O investimento 
na gestão contínua dos serviços de ASH e na mudança de 
comportamentos é gravemente inexistente, resultando no 
fracasso dos serviços e na baixa adesão a comportamentos 
melhorados. A concepção dos programas também 
pode reflectir as prioridades dos doadores em vez das 
necessidades dos países. O financiamento é, muitas 
vezes, imprevisível, com os doadores a mudarem de 
prioridades, em vez de fornecerem recursos previsíveis 
e de longo prazo em função dos planos dos governos. A 
AOD para saneamento está a afastar-se das intervenções 
de saneamento destinadas às pessoas que vivem na 
pobreza,28 e, em vez disso, está a centrar-se cada vez 
mais nas grandes infra-estruturas de saneamento para 
áreas urbanas formais, apesar das preocupações de 
funcionalidade.29 As oportunidades de financiamento do 
sector privado para ASH não são maximizadas, incluindo o 
financiamento misto para reduzir o risco dos investimentos 
e incentivar o capital privado e a iniciativa privada.

Inadequação dos recursos financeiros 
e ineficiência da despesa

W
at

er
Ai

d/
Fr

eh
iw

ot
 G

eb
re

w
ol

d

 Bedriya Jemal, uma profissional de saúde do Posto 
de Saúde de Buriya, usa a água instalada no seu 

consultório para lavar as mãos entre pacientes. Região 
de Oromia, Etiópia. Agosto de 2021.

Barreiras para acelerar o progresso 

Financiamento
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Em muitos países, é comum que os serviços de ASH não 
sejam sensíveis ao género e inclusivos. As mulheres, 
raparigas e minorias de género sofrem discriminação e 
desigualdade na realização dos seus direitos a água e 
saneamento, não apenas na sua casa, mas também nas 
instituições, nos locais de trabalho e nos espaços públicos. 
Isso limita os resultados escolares e o envolvimento na 
força de trabalho ou na vida pública desses grupos. Nas 
unidades sanitárias, a falta de ASH prejudica a segurança 
dos doentes e dos profissionais, em particular na saúde 
materno-infantil.

A falta de ASH sensível ao género é altamente 
discriminatória no sentido em que negligencia as 
necessidades específicas das mulheres e raparigas durante 
a menstruação, a gravidez, o parto, a perimenopausa e a 
velhice. 

Inadequação da atenção à igualdade 
de género e à inclusão social 
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Milhões de mulheres em todo o mundo efectuam trabalho 
não remunerado relacionado com ASH em casa e na 
comunidade, promovendo práticas seguras de saneamento 
e higiene enquanto voluntárias de ASH/saúde. As mulheres 
têm acesso limitado a oportunidades de emprego e 
liderança nas áreas de ASH e, muitas vezes, ocupam os 
cargos de ASH com as remunerações mais baixas e estão 
sub-representadas nos cargos técnicos e funções de 
liderança.

A exclusão das mulheres dos comités, conselhos e 
organizações comunitárias e a dinâmica de poder nessas 
organizações prejudicam a sua voz e funcionam como 
barreira à garantia de que os sistemas de ASH reflictam 
as suas necessidades. As políticas de ASH que não 
reconhecem nem dão resposta às normas nocivas sociais 
e de género correm o risco de exacerbar os papéis de 
género, a discriminação, a exclusão e a desigualdade. 

 Mães levam os seus bebés à 
vacinação no Centro de Saúde de 
Diaramana, circunscrição de Bla, 

região de Segou, Mali. Abril de 2018.
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Género e inclusão 
social
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Há uma carência fundamental de 
apropriação das funções de saúde 
pública pelo sector da saúde no que 
respeita a ASH. O compromisso e os 
incentivos para priorizar a “prevenção 
primeiro” e trabalhar com o sector 
de ASH são fracos. Os ministérios 
da saúde têm o dever último de 
providenciar serviços de saúde 
seguros, equitativos e com qualidade 
às suas populações, mas isso não 
pode ser alcançado sem ASH. 

Embora os ministérios da saúde 
sejam os administradores dos meios 
de ASH nas unidades sanitárias, é 
frequente que a responsabilidade 
de enfrentar as barreiras à obtenção 
de ASH resida fora do seu mandato 
directo. 

Apesar de as mulheres 
representarem até 90% dos 
profissionais de saúde da linha da 
frente e a maioria dos doentes, 
os sistemas de saúde não dão 
prioridade nem resposta aos direitos 
e exigências das mulheres por 
cuidados de saúde limpos, seguros e 
dignos. Por exemplo, 1,2 milhões de 
mulheres de 114 países identificaram 
ASH como a segunda maior 
prioridade, depois dos cuidados 
decentes   e dignos.30

Em 2019, ocorreram mais de 20 
milhões de casos de septicemia 
materna e outras infecções maternas, 
o que conduziu a 17.000 mortes 
maternas e mais de um milhão de 
mortes neonatais.31 Muitas delas 
poderiam ter sido evitadas com ASH 
adequados nas unidades sanitárias. 

A qualidade e a quantidade do 
financiamento investido em 
intervenções preventivas de saúde 
pública estão substancialmente 
abaixo do necessário para cumprir os 
objectivos nacionais. De 2021 a 2030, 
o custo do fornecimento de serviços 
básicos universais de ASH nas 
unidades sanitárias nos 46 PMD será 
de 6,5 a 9,6 mil milhões de dólares 
americanos: uma média de 0,65 
dólares per capita e por ano.32

O financiamento externo para 
a saúde está frequentemente 
vinculado a efeitos sanitários 
terapêuticos específicos de doenças 
ou sectores e resultados fáceis de 
quantificar; por conseguinte, não 
consegue incentivar a colaboração 
intersectorial nem dar resposta às 
prioridades nacionais de saúde. 

Os sistemas de ASH não são controlados 
nem integrados pelo sector da saúde
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 Margaret Awovunga, parteira, 
já pode lavar as mãos entre 

atendimentos, graças a um novo 
sistema de água alimentado por 
energia solar. O centro de saúde 

também dispõe de chuveiro e sanita 
destinados às parturientes na sala 

de partos. Distrito de Bongo, Gana. 
Dezembro de 2019.

Barreiras para acelerar o progresso 

Coordenação 
e integração
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Os serviços de ASH são, muitas vezes, enquadrados como 
uma infra-estrutura e providenciados com pouca atenção 
aos comportamentos associados e ao modo como serão 
geridos ao longo do tempo para oferecer toda a plenitude 
de benefícios. ASH não é sobre acesso uma única vez; 
constituem um grupo de serviços e comportamentos 
conexos a que é necessário aceder e usar várias vezes ao 
dia e que têm de ser sustentados ao longo do tempo. Tal 
significa que têm de ser suficientemente robustos para 
uma prestação de serviços contínua a populações inteiras e 
assegurar o reforço dos bons comportamentos de higiene.

É frequente que o saneamento sofra de implementação 
baseada em projectos e abordagens simplistas de 
construção de casas de banho e campanhas de mudança 
de comportamentos com base num “conceito pré-
estabelecido”. As políticas de saneamento raramente 
reflectem uma aspiração de serviço universal ou o 
propósito de assegurar saneamento gerido de forma 
segura para todos. Tal exigiria a abordagem de todas as 
etapas da cadeia de serviços de saneamento: contenção 
de dejectos humanos (casas de banho), esvaziamento, 
transporte, tratamento e eliminação ou reutilização. 
Para cada uma destas, são necessários provedores 
de serviços e planos financeiros viáveis, bem como 
coordenação das partes interessadas. Os provedores de 
serviços de saneamento formais e informais, incluindo 
os trabalhadores do saneamento, enfrentam condições 
de trabalho perigosas e indignas. Além disso, não é 
dada atenção suficiente, nos programas e políticas de 
saneamento, às mulheres e raparigas e aos grupos 
vulneráveis, como as pessoas com deficiência, as que estão 
em situação de insegurança de posse de terra e as que 
vivem em áreas remotas, núcleos urbanos informais ou 

áreas vulneráveis   a riscos e catástrofes relacionados com o 
clima. 

As políticas da água nem sempre definem claramente o 
tipo de modelos de gestão de serviços que serão usados   
para beneficiar as pessoas em diferentes contextos e 
como será financiada a implementação desses modelos. 
Nem sempre são estabelecidas disposições claras para 
apoio externo à gestão, à manutenção e ao financiamento, 
o que conduz a insuficiências de recursos, diminuições 
de desempenho e longos períodos de interrupção do 
serviço. São necessários diferentes modelos de gestão 
de serviços de abastecimento de água para beneficiar 
pessoas em diferentes contextos. Em muitos casos, as 
políticas governamentais criam expectativas irrealistas 
e sobrecarregam as comunidades, atribuindo a 
responsabilidade por todos os aspectos da manutenção a 
comités de utentes da água, habitualmente constituídos 
por voluntários não remunerados. Pode também surgir 
o pressuposto irrealista de que é possível a recuperação 
total dos custos a partir das tarifas aplicadas aos utentes, 
mesmo nos contextos rurais. Raramente existe a 
necessária profissionalização da gestão e da manutenção 
que permitiria uma transição da opção de uso de bombas 
manuais para níveis de serviço mais elevados.

Os sistemas de ASH não são articulados 
como serviços que precisam de 
sustentação 

Figura 4: A cadeia de saneamento
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A fragmentação institucional em matéria de ASH, recursos 
hídricos e mudanças climáticas reduz a capacidade de 
prever com rigor os perigos climáticos e gerir os recursos 
hídricos com eficácia. Para alcançar a segurança hídrica, 
a resiliência climática e serviços de ASH sustentáveis e 
inclusivos, é necessário dar resposta às ameaças climáticas 
e não climáticas e entender como podem as soluções ser 
interligadas para criar resiliência em todas as situações. 
Os esforços de adaptação e resiliência que não assegurem 
às comunidades a oferta de serviços fundamentais como 
o saneamento e a água não alcançarão a verdadeira 
resiliência. 

O planeamento climático e o investimento mínimo que 
incorpora ASH são actualmente observados a todos os 
níveis, desde o financiamento climático internacional 
até ao planeamento climático nacional e subnacional. 
Parte da lacuna deve-se às limitações de provas sólidas 
que articulem a ligação entre ASH, segurança hídrica e 
mudanças climáticas. É frequente que sejam escassos 
ou inexistentes os dados de âmbito local sobre perigos, 
vulnerabilidades, precipitação, disponibilidade de 
recursos hídricos, procura e uso da terra. Esses tipos de 
dados são necessários para desbloquear investimentos 
potenciais e assegurar que o planeamento e as 
intervenções de natureza climática integrem a segurança 
hídrica e os serviços de ASH. 

A recolha de dados, o planeamento climático e a 
selecção de intervenções têm um envolvimento limitado 
de entidades e pessoas locais, que podem oferecer 
percepções sobre o que é necessário em lugares 
específicos. 

Uma lacuna importante na avaliação tempestiva 
dos perigos e na selecção de medidas de adaptação 
adequadas é a baixa capacidade institucional em todos 
os níveis no que toca a recursos humanos, competências 
e orçamentos. As administrações públicas nacionais e 
subnacionais esforçam-se por dar resposta aos diferentes 
perigos localizados do clima e da segurança hídrica 
em todo o país, que provavelmente precisam todos de 
soluções diferentes. 

Muitas vezes, não é possível obter dados sobre o 
potencial das águas subterrâneas e tendências históricas 
de longo prazo das reservas hídricas disponíveis, o 
que origina lacunas de elementos comprovativos 
importantes para a tomada de decisões.33 Normalmente, 
as administrações públicas locais e as comunidades 
não estão equipadas para recolher os dados certos 
necessários para o planeamento local e nacional com 
vista à criação de resiliência.

Integração precária de ASH, recursos 
hídricos e mudanças climáticas

 Fatimata Coulibaly, membro do 
grupo de mulheres de Benkadi, faz 
uma medição na torre de água. Região 
de Segou, Mali. Fevereiro de 2019.
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Barreiras para acelerar o progresso 

Ambiente e 
recursos hídricos
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Em muitos PMD, a prestação de contas e a regulamentação 
são inadequadas. Os sistemas de informação e 
monitorização de ASH continuam deficientes na maioria 
dos países. Por exemplo, é frequente que os dados 
e as informações sobre o desempenho sectorial no 
cumprimento das metas acordadas e o nível de serviço 
que as pessoas recebem não sejam fiáveis   ou estejam 
indisponíveis. Os dados sobre ASH de maior qualidade 
provêm dos inquéritos nacionais periódicos às famílias, 
realizados a cada 2-4 anos pelas entidades oficiais de 
estatísticas.34 

À excepção dos censos, as informações recolhidas 
raramente têm a granularidade suficiente para serem úteis 
no planeamento das autoridades locais. É frequente que os 
dados administrativos sejam pouco fiáveis, desactualizados 
ou mal compilados. As limitações dos orçamentos e da 
capacidade das administrações públicas locais coarctam o 
potencial para a recolha e a análise periódicas de dados.

Prestação de contas e regulação 
fracas 
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 Madane Sogoba, membro 
da comunidade, apoia o grupo 

de mulheres de Benkadi com 
a gestão e a manutenção 

da infra-estrutura de água. 
Região de Segou, Mali. 

Fevereiro de 2019.

Em muitos países, a regulamentação dos serviços de ASH é 
fraca ou inadequada. Mesmo quando existe um regulador, 
a dimensão da prestação de serviços de ASH informais 
continua considerável, em especial para populações 
remotas, vulneráveis   e que vivem na pobreza.35 Em 2021, 
menos de 50% das entidades reguladoras desempenharam 
plenamente as suas funções essenciais quanto à água 
potável nas áreas rurais; em relação ao saneamento, 
menos de 33% das entidades reguladoras desempenharam 
plenamente as suas funções nas áreas rurais e urbanas.35
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Esta secção descreve recomendações de 
políticas para os governos enfrentarem 
a crise de ASH e acelerarem o progresso 
rumo a serviços da água, do saneamento 
e da higiene sustentáveis   e seguros para 
todos, em todos os lugares. A escala do 
desafio nos próximos anos exige que os 
governos trabalhem com maior urgência 
para acelerar a mudança numa escala 
ainda maior. 

Recomendações 
de políticas 

O investimento em ASH ajudará a promover os esforços 
dos governos para desenvolver as suas economias, 
alcançar resultados sanitários e melhorar a qualidade de 
vida geral da sua população. 

Também exige que todos os parceiros de 
desenvolvimento aumentem e coordenem o seu 
apoio aos governos, particularmente em partes da 
África Subsaariana e da Ásia Meridional onde centenas 
de milhões de pessoas não têm água potável e 
saneamento, essenciais para boas práticas de higiene. As 
recomendações de políticas apresentadas nesta secção 
devem ser consideradas e adaptadas a cada contexto 
local. O cronograma da página seguinte descreve as 
recomendações de políticas prioritárias para países com 
baixo nível de acesso a recursos de ASH básicos e onde 
tais recursos não são actualmente priorizados nas visões 
e nos planos nacionais de desenvolvimento. 

Nos países onde o acesso a serviços básicos é elevado 
e os recursos de ASH são uma prioridade, os governos 
podem privilegiar as recomendações de políticas a 
implementar com base na análise das principais barreiras 
à aceleração do progresso. 

Cada recomendação de política é acompanhada por 
descrições de sugestões e exemplos de procedimentos 
imediatos.
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 Sikander, trabalhador da área de 
saneamento, sente-se mais seguro no 
seu trabalho agora que há camiões 
mecanizados para a manutenção dos 
esgotos. Deli, Índia. Outubro de 2019.
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Figura 5: Exemplo de orientação para priorizar recomendações de políticas a implementar

Imediato 
(1-2 anos)

2 anos  
em diante

Cenário 
nacional

 Acesso reduzido a sistemas 
de ASH básicos:

– Água potável < 70%

– Saneamento < 40%

– Higiene < 40%

(Com base nos dados do PCM)

 Os sistemas de ASH não estão 
entre os principais planos de 
desenvolvimento nacionais

Estabelecer os sistemas de ASH 
como máxima prioridade nacional 
com liderança governamental ao 

mais alto nível

Estabelecer disposições 
institucionais claras para ASH.

Aumentar substancialmente 
o financiamento para ASH e a 

eficiência sectorial.

Fazer da igualdade de género e da 
inclusão social aspectos centrais dos 

sistemas de ASH.

Impor que ASH fornecida como um 
serviço.

Priorizar e dotar de recursos os 
sistemas de ASH e a segurança 

hídrica para fortalecer a resiliência 
às mudanças climáticas a todos os 

níveis.

Integrar os sistemas de ASH nas 
políticas e nos programas de saúde 

para melhorar a saúde pública.

Estabelecer mecanismos robustos 
de prestação de contas e 

regulamentação.

Estabelecer a base para as outras medidas políticas.

A ordem depende das conclusões da análise das barreiras. Note-se 
que as recomendações de políticas também podem ser executadas em 

simultâneo.
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Agenda nacional de desenvolvimento prioriza ASH:
 Fazer da aceleração do progresso de ASH sustentáveis e seguros uma 

prioridade nacional, com incidência de atenção no saneamento e na higiene, 
que tendem a ser negligenciados.

 A visão e o plano de desenvolvimento do presidente/primeiro-ministro têm 
no seu cerne os sistemas de ASH sustentáveis e seguros.

 No nível mais elevado do governo, definir e defender uma visão inspiradora 
do saneamento e dos comportamentos de higiene como principais 
catalisadores em matéria de progresso económico, desenvolvimento, saúde, 
igualdade de género e resiliência climática, bem como uma questão de 
orgulho nacional e modernidade.

Exemplo de 
procedimento   
imediato

Constituir um grupo directivo 
de alto nível para analisar e 
rever quadros facilitadores para 
ASH (leis, políticas, normas, 
regulamentos, liderança e 
financiamento).

Recom
endações de políticas

Estabelecer os sistemas de ASH como 
máxima prioridade nacional com liderança 
governamental ao mais alto nível 
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Os dirigentes políticos mantêm-se comprometidos com a 
visão:

 Assegurar a disponibilidade a longo prazo de recursos humanos e financeiros 
para atingir e manter as metas e os compromissos nacionais. 

 Promover a reforma institucional, alinhar os incentivos burocráticos com o 
progresso dos sistemas de ASH e conduzir a coordenação interministerial e a 
colaboração com os parceiros de desenvolvimento.

 Estabelecer um sistema eficaz para identificar e enfrentar as barreiras que 
impedem a implementação. 

Acção imediata 
ilustrativa

Incumbir ao gabinete do 
presidente/primeiro-ministro a 
coordenação geral dos esforços 
de saneamento, incluindo 
a realização de reuniões 
intersectoriais para abordar os 
estrangulamentos emergentes.

 Membros de uma equipa de 
limpeza de esgotos do município de 
eThekwini usam um hidrojacto para 
eliminar obstruções em condutas 
de esgoto do município. Durban, 
África do Sul. Março de 2019.

Liderança 
governamental
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Estabelecer um quadro institucional claro para ASH:
 Definir mandatos institucionais claros para a água (destinada a necessidades 

humanas básicas), o saneamento e a higiene às escalas nacional e local; em 
particular, esclarecer as responsabilidades pela gestão holística de resíduos 
fecais. 

 Analisar e rever os quadros jurídicos para apoiar as funções e 
responsabilidades institucionais por intervenções de ASH sustentáveis   e 
seguras. 

 Efectuar um levantamento da capacidade institucional existente e das 
necessidades de capacidade e planear o reforço de capacidades, do nível 
nacional ao local, em todos os aspectos dos sistemas de ASH, incluindo a 
adaptação climática e a sensibilidade ao género.

Estabelecer arranjos institucionais 
claros para ASH

Estabelecer ou reforçar um mecanismo de coordenação eficaz 
e a integração intersectorial:

 Estabelecer directrizes e mecanismos para coordenar o envolvimento dos 
parceiros de desenvolvimento e os investimentos do sector privado nos 
sistemas de ASH. 

 Desenvolver planos nacionais orçamentados de higiene ambiciosos que 
sejam multissectoriais e integrem a higiene nas estratégias e nos planos 
operacionais dos sectores relevantes, incluindo o planeamento da preparação 
pandémica e climática.
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Acção imediata 
ilustrativa

Definir responsabilidades e 
padrões claros para a gestão das 
lamas fecais a todos os níveis: das 
casas de banho ao tratamento e à 
eliminação/reutilização.

Acção imediata 
ilustrativa

Estabelecer um grupo de 
coordenação multissectorial 
para o saneamento que seja 
formalmente apoiado por um 
quadro legal e tenha poderes 
suficientes para tomar decisões 
sobre planos, responsabilidades e 
alocação de recursos.
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 Younoussa Samake, director técnico do Centro 
de Saúde de Bogoni, sente-se feliz por trabalhar 
num centro de saúde com água potável, casas de 
banho adequadas e boas instalações de lavagem 
das mãos. Região de Segou, Mali. Outubro de 2019.

Disposições 
institucionais e 

capacidade
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Definir as bases para um sector de elevado desempenho que 
atraia financiamento:

 Desenvolver planos orçamentados e estratégias financeiras interligadas, mas 
distintas, para água, saneamento e higiene. 

 Reforçar a governação e a capacidade das instituições do Estado em matéria 
de planificação, orçamentação e implementação. 

 Robustecer a gestão, a monitorização, a auditoria e o relatório das finanças 
públicas, aumentando assim a transparência e a responsabilização e 
reduzindo as oportunidades de corrupção.

Aumentar o financiamento para ASH e 
a eficiência sectorial 

Acção imediata 
ilustrativa

Estabelecer sistemas e garantir 
a observância de desembolso 
atempado e a utilização eficiente 
do orçamento atribuído para a 
ASH.

Acção imediata 
ilustrativa

Em 3 anos, aumentar a alocação 
aos sistemas de ASH para pelo 
menos 5% do orçamento do 
Estado.

Acção imediata 
ilustrativa

Impor que o investimento 
total per capita em ASH nos 
assentamentos informais e 
nas zonas rurais não possa ser 
inferior ao das zonas urbanas 
formais.

Aumentar o volume de financiamento para ASH:
 Aumentar substancialmente o financiamento climático, do Estado e dos 

doadores para ASH, em especial para as populações (áreas rurais e áreas 
urbanas informais) e os serviços (saneamento e higiene) mais negligenciados. 

 Criar um ambiente que incentive um maior investimento das famílias (por 
exemplo, por meio de sistemas tarifários justos e módicos), dos doadores 
internacionais e do sector privado, incluindo o financiamento privado onde 
exista uma remuneração do investimento. 

 Estabelecer rubricas orçamentais e sistemas de prestação de contas 
de despesas para higiene, saneamento e manutenção contínua do 
abastecimento de água a fim de melhorar gradualmente o acesso, do nível 
básico ao nível gerido de forma segura de ASH.

Uso eficiente do financiamento e melhor harmonização com a 
equidade e a sustentabilidade:

 Acompanhar e definir metas para assegurar uma alocação justa entre locais 
e níveis de vulnerabilidade climática; grupos de rendimento; acesso a água, 
saneamento e higiene; capital, manutenção e operações; bem como, entre 
níveis de mudança de comportamentos, infra-estruturas, reforço institucional 
e reformas. 

 Apoiar a descentralização fiscal e o reforço da capacidade local para que 
as administrações públicas locais possam absorver e aplicar os fundos de 
maneira mais eficiente onde e quando necessário.

 Estabelecer e apoiar modelos de financiamento acessíveis e eficientes, bem 
como definir tarifas e alocar subsídios, de forma a proteger as pessoas que 
vivem na pobreza e abranger a exploração, a manutenção e a mudança de 
comportamentos em curso.

Recom
endações de políticas

Financiamento
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Promover políticas inclusivas e sensíveis ao género para os 
serviços de ASH:

 Garantir que as políticas de ASH e os planos de implementação sejam 
sensíveis ao género, por exemplo, incluindo a saúde e higiene menstrual 
no planeamento, concepção, desenvolvimento de capacidades, execução, 
monitorização e regulamentação.

 Estabelecer directrizes para a inclusão obrigatória de mulheres nas estruturas 
e instituições de tomada de decisões de políticas, planos, orçamentos, 
concepção de programas e desembolso orçamental para intervenções de 
ASH.

 Apoiar a integração intersectorial na concepção e implementação de políticas 
entre as instituições ligadas a saúde da mulher, educação e água.

Fazer da igualdade de género e da 
inclusão social aspectos centrais dos 
sistemas de ASH

Acção imediata 
ilustrativa

Estabelecer padrões para ASH 
que respondem ao género nos 
espaços públicos, espaços de 
trabalho, escolas e unidades 
sanitárias.

Acção imediata 
ilustrativa

Fazer da saúde e da higiene 
menstruais nas escolas uma 
função fundamental do ministério 
da educação, integrá-las nos 
sistemas de monitorização e 
tomar medidas para cuidar 
da modicidade dos produtos 
menstruais.

Integrar a igualdade de género nas políticas sectoriais de ASH:
 Estimular os parceiros para que desafiem as normas de género e 

providenciem fundos com vista a implementar compromissos de políticas de 
ASH sensíveis ao género.

 Apoiar e investir na participação de representantes de organizações de 
mulheres, incluindo mulheres com deficiência, nas consultas, na tomada de 
decisões e nos mecanismos de prestação de contas de ASH.

 Monitorizar e analisar o impacto das políticas sobre igualdade de género nos 
sistemas de ASH e resolver as consequências involuntárias das políticas e dos 
serviços de ASH sobre as mulheres, as raparigas e os grupos vulneráveis   com 
base no princípio de “não causar danos”.

Combater a desigualdade de género na força de trabalho de 
ASH:

 Compensar, remunerar e representar ocupações maioritariamente femininas 
(como as de agentes/voluntárias de saúde comunitária) com profissionalização, 
salário igual e condições de trabalho seguras.

 Compreender e enfrentar as barreiras que as mulheres enfrentam em 
funções e instituições de ASH dominadas por homens para assegurar um 
melhor equilíbrio de género e a retenção do pessoal, particularmente em 
posições de liderança. Expandir as responsabilidades do empregador para 
realizar auditorias obrigatórias em matéria de remuneração por género e 
erradicar práticas salariais injustas.
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Género e inclusão 
social
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Incluir os sistemas de ASH como parte de reformas mais 
abrangentes para saúde pública e do reforço dos sistemas de 
saúde:

 Incorporar os recursos de ASH, especificamente a higiene das mãos, nos 
sistemas, estratégias, políticas e normas de saúde.

 Reforçar a coordenação nacional e subnacional entre os ministérios 
competentes e os intervenientes a nível nacional e subnacional.

 Dedicar financiamento sustentável de longo prazo a ASH nos planos 
e programas da saúde, incorporando incentivos para a colaboração 
intersectorial.

 Utilizar dados de ASH e saúde e mecanismos de monitorização a fim de 
direccionar recursos e investimentos em serviços e comportamentos de ASH 
para onde são mais necessários. 

Aumentar os investimentos destinados a melhorar as 
condições das unidades sanitárias para profissionais e 
doentes:

 Desenvolver e implementar estratégias nacionais orçamentadas para 
melhorar as condições de ASH nas unidades sanitárias.

 Investir em ASH nas unidades sanitárias e assumir um compromisso com a 
realização de acções concretas destinadas a dar resposta às necessidades 
específicas de ASH das mulheres e populações vulneráveis, a fim de prevenir 
o estigma e a discriminação.

Integrar os sistemas de ASH nas 
políticas e nos programas de saúde 
para melhorar a saúde pública

Acção imediata 
ilustrativa

Rever e integrar a ASH na 
cobertura universal de saúde e 
nas estratégias de preparação 
para pandemias.

Acção imediata 
ilustrativa

Investir em sistemas de ASH 
sensíveis ao género nas unidades 
sanitárias, elevando os padrões 
para além dos níveis básicos de 
serviço e integrando mecanismos 
de prestação de contas.
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 Fatimata Coulibaly faz uma 
medição na torre de água. Região 
de Segou, Mali. Fevereiro 2019.

Recom
endações de políticas

Coordenação 
e integração
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Promulgar políticas para possibilitar a prestação e a 
expansão de serviços sustentáveis   e seguros:

 Definir metas, reformas políticas e regulamentares que permitam um 
progresso acelerado com vista a alcançar sistemas de ASH adequados e 
equitativos para todos.

 Através de mecanismos de monitorização, supervisão, incentivos, 
fiscalização e responsabilização, garantir a adesão dos prestadores de 
serviços ASH e outros actores relevantes às políticas, regulamentos e 
padrões de qualidade.

 Introduzir medidas para assegurar a modicidade; por exemplo, subsídios 
inteligentes para a construção ou o esvaziamento de latrinas e fossas.

Defender o fornecimento de ASH 
como um serviço 
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 Sonia, membro do pessoal de 
operação e manutenção, enche a 

sua garrafa com água potável de um 
purificador de água instalado num 

centro comunitário (anganwadi) em 
Raghubir Nagar, Índia. Março 2020

Acção imediata 
ilustrativa

Regular as condições laborais 
dos trabalhadores da área de 
saneamento, incluindo medidas 
para proteger os trabalhadores 
informais.

Assumir as implicações da mudança para serviços geridos de 
forma segura:

 Lidar com o saneamento de forma holística, abrangendo não apenas o uso 
de casas de banho (mudança de comportamentos, geração de demanda e 
oferta), mas também a parte restante da cadeia de serviços: esvaziamento, 
transporte, tratamento e eliminação ou reutilização.

 Consagrar na política as funções dos diferentes modelos de serviços de 
abastecimento de água e saneamento e dos modelos de financiamento 
associados, abrangendo novas ligações, gestão de lamas fecais, reparações e 
substituição de equipamentos.

 Dar resposta às ineficiências operacionais na prestação de serviços, incluindo 
a água não facturada pelas entidades de abastecimento, que, de outra forma, 
podem prejudicar a viabilidade financeira e o acesso a crédito.

Apoiar a profissionalização do sector:
 Reforçar a capacidade do sector para fornecer serviço de manutenção e 

gestão, por meio de um quadro de pessoal com formação profissional e 
equilíbrio de género e de cadeias de abastecimento mais robustas.

 Assegurar que os trabalhadores da área de saneamento tenham condições 
de trabalho dignas e seguras e sejam reconhecidos, apoiados e respeitados.
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Promulgar legislação para canalizar pelo menos 20% do 
financiamento climático para melhorias nos serviços de ASH:

 Incorporar melhorias no serviço ASH na contribuição determinadas 
nacionalmente (CDN), planos nacionais de adaptação (PNA) e propostas de 
financiamento da luta contra as alterações climáticas.

 Influenciar as instituições financeiras da área climática para que reconheçam 
os sistemas de ASH como a chave para a resiliência e a adaptação climáticas e 
dediquem o financiamento climático à adaptação relacionada com ASH.

Priorizar e dotar de recursos os sistemas de 
ASH e de segurança hídrica para fortalecer 
a resiliência às mudanças climáticas a 
todos os níveis
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 Justine Sawadogo monitoriza 
a precipitação na vila de Bonam. 

Região Centro-Norte, Burquina Faso. 
Julho de 2021.

Acção imediata 
ilustrativa

Realizar pesquisas sobre águas 
subterrâneas para avaliar o seu 
potencial e as suas insuficiências 
no cumprimento das metas de 
segurança hídrica.

Integrar os sistemas de ASH nos esforços de resiliência 
climática e reduzir as vulnerabilidades:

 Direccionar as melhorias nos serviços de água e saneamento sustentáveis   e 
resilientes ao clima para aqueles que são vulneráveis   às mudanças climáticas 
e não têm acesso fiável a ASH.

 Reforçar e rastear os fluxos financeiros do nível nacional para o local a fim de 
assegurar a priorização das comunidades marginalizadas. 

 Face aos perigos climáticos e imprevisibilidade da disponibilidade de água, 
estabelecer e aplicar directrizes para privilegiar e proteger recursos hídricos 
bem geridos.

Incorporar os sistemas de ASH na monitorização, no 
planeamento e no financiamento climáticos:

 Reforçar as capacidades subnacionais e locais para a recolha e a análise de 
dados a fim de compreender as interligações entre os sistemas de ASH, a 
segurança hídrica e as mudanças climáticas, bem como o papel vital que as 
águas subterrâneas desempenham na oferta de uma reserva de armazenamento 
natural que sustente a criação de resiliência.

 Conduzir planeamento baseado em dados para sistemas de ASH resilientes ao 
clima como parte das estratégias nacionais de adaptação e com vista a criar 
intervenções eficazes resilientes ao clima.

 Melhorar a coordenação entre os ministérios do governo com mandatos na área 
da água; por exemplo, por meio de um grupo de coordenação interministerial.

Incluir os sistemas de ASH nas iniciativas da agricultura e 
mudanças climáticas:

 Assegurar que os sistemas de ASH sejam uma componente central das 
políticas agrícolas e de produção alimentar. 

 Assegurar que haja um orçamento “reservado” para ASH em todas as 
iniciativas de clima/agricultura/segurança alimentar a fim de proteger a 
saúde e maximizar a produção da força de trabalho.

Recom
endações de políticas

Ambiente e 
recursos hídricos
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Estabelecer e aplicar mecanismos de responsabilização 
mútua:

 Estabelecer mecanismos para monitorizar o progresso das funções 
governamentais e de serviço aprovadas, respectivamente.

 Estabelecer mecanismos de responsabilização responsivos que permitam 
que as comunidades responsabilizem a quem recai a responsabilidade pela 
saúde e ASH pelo progresso dos sistemas de ASH nas instalações de saúde.

 Estabelecer e garantir o cumprimento dos mecanismos de prestação de 
contas para permitir que os governos e as populações responsabilizem os 
parceiros de desenvolvimento, incluindo doadores e ONG.

Estabelecer mecanismos robustos de 
prestação de contas e regulamentação 

Acção imediata 
ilustrativa

Incluir metas de higiene nas 
políticas da água, da habitação, 
da educação e da saúde.

Acção imediata 
ilustrativa

Assegurar que os sistemas de 
monitorização permitam às 
partes interessadas da saúde um 
acesso fácil a dados de ASH.

Aumentar o investimento em sistemas nacionais de 
informação de gestão para monitorizar os recursos de ASH em 
todos os seus aspectos:

 Reforçar sistemas de monitorização geridos pelos países para uso na tomada 
de decisões e em processos de análise sectorial conjunta, tanto internamente 
assim como para além dos sistemas de ASH, ajudando a interligá-los ao clima 
e à gestão de recursos hídricos.

 Utilizar dados e mecanismos de monitorização a fim de direccionar recursos 
e investimentos a serviços e comportamentos de ASH para onde são mais 
necessários. 

Estabelecer e criar autoridades reguladoras independentes: 
 Estabelecer ou reforçar autoridades reguladoras do abastecimento de água 

e do saneamento, atribuindo-lhes mandatos claros e específicos e pessoal 
qualificado e motivado com recursos suficientes para desempenhar as suas 
funções.

 Providenciar recursos à administração pública local para actualização, análise 
e uso regulares de dados para a tomada de decisões nos níveis local e 
nacional e transversalmente aos mesmos.
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Funções dos parceiros 
de desenvolvimento 
Os governos são os principais 
impulsionadores do 
progresso em matéria de ASH 
para todos, mas os parceiros 
de desenvolvimento também 
têm um papel importante 
no apoio à implementação 
das recomendações descritas 
neste documento. 

Os parceiros de desenvolvimento devem melhorar a coordenação da AOD e do apoio a 
empréstimos e reduzir a fragmentação

Doadores bilaterais 

(Estados-membros da 
OCDE e do G7)

 Aumentar a AOD para ASH e assegurar que os investimentos sejam inclusivos e 
equitativos. 

 Aumentar a parcela de investimento em saneamento, higiene, zonas rurais, zonas 
urbanas informais, países de rendimento baixo, quintis mais pobres e ASH sensíveis 
ao género.

 Assegurar que o financiamento dos sistemas de ASH e os incentivos conexos estejam 
em harmonia com os planos do governo e com o enquadramento do saneamento 
como serviço. 

 Colocar a sustentabilidade dos serviços no centro dos investimentos capital intensivos 
e em infra-estruturas.

 Reconhecer todas as componentes dos sistemas de ASH como centrais para a 
resiliência e a adaptação climáticas e reformar o financiamento climático em 
conformidade.

 Explorar oportunidades para implementar financiamento misto e alavancar o 
financiamento do sector privado. 

Agências multilaterais 

(Banco Mundial, 
Bancos Regionais de 
Desenvolvimento, 
Fundos Climáticos)

 Reconhecer todas as componentes dos sistemas de ASH como centrais para a 
resiliência e a adaptação climáticas e reformar o financiamento climático em 
conformidade.

 Aumentar as proporções de financiamento para a adaptação climática.

 Aumentar a quantidade de subsídios e reduzir os juros dos empréstimos para ASH a 
fim de assegurar uma população saudável para apoio ao desenvolvimento económico.

 Facilitar aos PMD com acesso precário a ASH o processo de acesso a financiamento 
climático e outras modalidades de financiamento para ASH.

 Explorar oportunidades para implementar financiamento misto e alavancar o 
financiamento do sector privado. 
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 Mariam Sogoba, membro do 
grupo de mulheres de Benkadi, 

lava as mãos na nova torneira 
ligada à torre de água. Região 

de Segou, Mali. Fevereiro 2019.
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Os parceiros de desenvolvimento devem melhorar a coordenação da AOD e do apoio a 
empréstimos e reduzir a fragmentação (continuação)

Sector privado  Aumentar o investimento em ASH para assegurar uma força de trabalho saudável.

 Apoiar e participar em financiamento misto para ASH.

 Apoiar os esforços do governo, oferecendo soluções inovadoras para expandir os 
serviços de ASH e melhorar a sua qualidade. 

 Subscrever serviços públicos de abastecimento de água e saneamento para apoiar a 
sua viabilidade. 

 Apoiar os esforços de segurança hídrica, garantindo que as águas residuais industriais 
sejam tratadas de acordo com o padrão antes da reutilização ou descarga.

Agências da ONU e 
ONG internacionais

 Coordenar as entidades internacionais presentes no país para harmonização com as 
políticas e prioridades do governo. 

 Centrar esforços no trabalho com os governos para reforçar os sistemas de ASH que 
sustentam a prestação de serviços.

 Assinalar a importância da aceleração do progresso, da priorização dos grupos 
vulneráveis, estabelecer ASH como um serviço, aumentar a atenção à higiene, ao 
saneamento e aos sistemas de ASH resilientes ao clima e sensíveis ao género.

 Dar exemplos de modelos de esforços para alcançar o equilíbrio de género na força de 
trabalho com mulheres em posições de liderança.

 Apoiar a participação significativa da sociedade civil nos sistemas de ASH.

 As organizações de saúde devem colaborar com as organizações de ASH para 
assegurar que as estratégias de saúde, o financiamento e os sistemas integrem o ASH 
como uma questão de saúde pública. 

Organizações da 
sociedade civil

 Monitorizar a implementação das políticas e dos orçamentos de ASH pelas 
administrações públicas subnacionais e nacionais.

 Responsabilizar os governos e provedores de serviços pelos seus compromissos, 
políticas, investimentos e padrões de serviço em matéria de ASH.

 Envolver e capacitar as pessoas para exigirem os seus direitos humanos à água e ao 
saneamento.

Instituições 
académicas

 Criar uma base de dados concretos para os impactos e benefícios dos sistemas de ASH 
a fim de ajudar os parceiros na argumentação em prol do investimento. 

 Solucionar as lacunas de conhecimento relacionadas com serviços geridos de forma 
segura, género e resiliência climática.

As recomendações de políticas contidas neste documento baseiam-se na nossa 
experiência acumulada ao longo de 40 anos sobre o que promove as mudanças no 
progresso em matéria de ASH. Esperamos que os governos e decisores as considerem 
úteis nos seus esforços para resolver a crise de ASH. 

Continuaremos a trabalhar com instituições do Estado, provedores de serviços públicos e 
privados, organizações da sociedade civil e comunidades para robustecer os sistemas de 
ASH nacionais e locais, a fim de apoiar a aceleração rumo a ASH universais, sustentáveis e 
seguros.
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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 de normal para todos, 
em toda a parte, no prazo de uma geração. Somente lidando 
com esses três aspectos de forma duradoura será possível 
mudar a vida das pessoas para sempre. 
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