WASH e a pobreza
O acesso à água, ao saneamento e à higiene (WASH) são cruciais para se obterem
bons resultados na saúde, na nutrição, na educação e nos meios de subsistência. Para
além do mais, o acesso à água e ao saneamento foi reconhecido como um direito
humano pela Assembleia Geral da ONU1 e pelo Conselho dos Direitos Humanos da
ONU2. Os problemas associados com WASH inadequado têm impacto sobre
virtualmente todos os aspectos do desenvolvimento humano, afectando de modo
desproporcionado as oportunidades de vida das mulheres e das raparigas.
Apesar do Objectivo de Desenvolvimento do Milénio (ODM) para a água ter sido
cumprido em 2010, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a UNICEF
informam que mais de 768 milhões de pessoas continuam actualmente sem
acesso a fontes melhoradas de água3.
Segundo a OMS/UNICEF, o objectivo dos ODMs para o saneamento está
seriamente desencaminhado, e se as tendências actuais continuarem, 2,4 mil
milhões de pessoas vão continuar sem acesso a instalações melhoradas de
saneamento em 20154.

WASH e a redução da pobreza económica
Melhorar o acesso a WASH é essencial para aumentar as receitas dos indivíduos e dos
agregados familiares que vivem na pobreza. Melhorar a saúde e a nutrição permite que
as pessoas trabalhem mais produtivamente em casa, na escola e no local de trabalho,
maximizando o potencial que têm para ganhar a vida. Reduzir o tempo gasto a ir
buscar água é o primeiro passo importante para a capacitação económica das
mulheres e das raparigas pobres.
O custo da falta de acesso a WASH, assim como os potenciais benefícios do acesso
melhorado, são maiores quando se alcançam as pessoas mais pobres. Calcula-se que
o cumprimento dos objectivos dos ODMs somente para a água e o saneamento
pouparia 3,2 mil milhões de dias de trabalho de adultos anualmente, e 443 milhões
de dias de escola por ano, o que acabaria por aumentar a produtividade da mão-deobra e o potencial de ganhar dinheiro a longo prazo, particularmente para as
raparigas5.
Há informação adicional disponível sobre os benefícios económicos mais abrangentes
na informação do kit de ferramentas – O argumento económico a favor de WASH.
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WASH e melhorar a saúde para as pessoas mais pobres
Aumentar o acesso a WASH pode contribuir significativamente para melhorar os
resultados da saúde, e é particularmente importante para os esforços que visam
reduzir o peso da doença e da desnutrição, assim como aliviar a pressão sobre o
sistema de saúde em geral. A ONU calcula que metade de todas as camas de hospital
nos países em desenvolvimento estão ocupadas com pessoas que sofrem de doenças
facilmente evitáveis através de melhorias básicas em WASH6.
A promoção do saneamento e da higiene é altamente rentável, especialmente quando
combinada com outras intervenções na saúde. Estudos feitos pelo Banco Mundial
demonstram que a promoção da higiene salva uma estimativa de 333 anos de vida
ajustados à deficiência por cada $1.000 gastos7. Há informação adicional disponível
sobre as ligações aos resultados de saúde na informação do kit de ferramentas –
WASH e a saúde.

WASH e melhorar a nutrição para as pessoas mais pobres
A OMS calcula que 50% da desnutrição está associada com a diarreia repetida ou
infecções intestinais com nemátodos, como resultado de água insegura, saneamento
inadequado ou higiene insuficiente8. WASH melhorado é portanto essencial para
acabar com a fome.
As melhorias nos serviços de água e de saneamento e no comportamento de higiene
podem ser cruciais para romper um ciclo vicioso em que as crianças cronicamente
desnutridas são mais susceptíveis a infecções produzidas por WASH inadequado e por
sua vez ficam cada vez menos capazes de absorver nutrientes vitais.
Com saneamento melhorado e uma provisão de água segura protegida, as
comunidades não só conseguem evitar melhor as doenças, como podem também
investir o tempo antes gasto a recolher água, para cultivar alimentos nutritivos, tais
como fruta, hortaliças e grãos leguminosos, o que melhora a segurança alimentar dos
agregados familiares, e quando sobram alimentos, podem proporcionar receitas
adicionais.
Há informação adicional disponível sobre as ligações à nutrição na informação do kit
de ferramentas – WASH e a nutrição.

WASH e as desigualdades entre as pessoas ricas e as
pobres
Para erradicar a pobreza é crucial que os benefícios do investimento em WASH
alcancem toda a população, particularmente as pessoas mais pobres e mais
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vulneráveis. Infelizmente, o progresso geral para se alcançarem os objectivos dos
ODMs para a água e o saneamento esconderam disparidades significativas e cada vez
maiores no acesso entre países, entre as pessoas ricas e as pobres, e as comunidades
urbanas e rurais.
Reconhece-se amplamente que a falta de atenção dada à redução da desigualdade é
uma das principais insuficiências dos ODMs. Para que a estrutura de desenvolvimento
pós-2015 tenha êxito na erradicação da pobreza é essencial que lide com a
desigualdade frontalmente e que as metas e os objectivos, incluindo os relacionados
com WASH, se concentrem especificamente em eliminar progressivamente as
desigualdades entre os grupos pobres e marginalizados e a população em geral.
Há informação adicional disponível sobre as ligações às desigualdades na informação
do kit de ferramentas – WASH e as desigualdades e WASH e a igualdade dos géneros.

Visão da WaterAid pós-2015
A visão da WaterAid para pós-2015 é uma estrutura de desenvolvimento nova e
ambiciosa que unifica a erradicação da pobreza e os objectivos sustentáveis de
desenvolvimento, apoiada por uma parceria global renovada assegurando uma
mobilização de recursos eficaz e responsabilidade mútua pelos progressos realizados.
Para garantir que toda a gente, em todo o lado tem acesso à água segura, ao
saneamento e à higiene (WASH), a estrutura deveria:
1 Incluir uma meta específica para a água e o saneamento e definir objectivos
ambiciosos para se conseguir acesso universal a WASH até 2030 que dêem
prioridade ao que se segue9:
Ninguém pratica defecação ao ar livre.
Toda a gente tem água segura, saneamento e higiene em casa.
Todas as escolas e instalações de saúde têm água segura, saneamento e
higiene.
A água, o saneamento e a higiene são sustentáveis e as desigualdades
de acesso foram progressivamente eliminadas.
2 Reconhecer que o acesso universal a WASH é um componente essencial de uma
abordagem integrada para lidar com a pobreza, a fome, a falta de saúde e a
desigualdade.
3 Reconhecer que alcançar e manter o acesso universal a WASH depende do
estabelecimento de sistemas responsáveis por uma gestão equitativa e
sustentável dos recursos hídricos.
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Notas finais
Resolução 64/292, adoptada pela Assembleia Geral da ONU, 28 de Julho de 2010
Resolução 15/9 Os direitos humanos e o acesso à água potável segura e ao saneamento, adoptada
pelo Conselho dos Direitos Humanos da ONU, 30 de Setembro de 2010
3 Programa Conjunto de Monitorização (JMP) da OMS/UNICEF (2013) Progress on drinking water and
sanitation, actualização de 2013. Disponível em:
www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMPreport2013.pdf
4 Programa Conjunto de Monitorização (JMP) da OMS/UNICEF (2013) Progress on drinking water and
sanitation, actualização de 2013. Disponível em:
www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMPreport2013.pdf
5 Hutton G (2012) Global costs and benefits of drinking water supply and sanitation interventions to
reach the MDG target and universal cover, p5. Organização Mundial de Saúde, Genebra, Suíça.
6 Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (2006) Human development report 2006, p45.
7 Banco Mundial (2006, 2ª ed) Disease control priorities in developing countries
8 Organização Mundial de Saúde (2008c), Safer water, better health: Costs, benefits and sustainability of
interventions to protect and promote health. Disponível em:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596435_eng.pdf
9 O Programa Conjunto de Monitorização da OMS/UNICEF partilhou uma visão para a realização
progressiva do direito humano à água e ao saneamento. Ver www.wssinfo.org/post-2015monitoring/overview se desejar propostas técnicas completas para objectivos e indicadores de WASH
pós-2015
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