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Introdução

É fácil tomar uma retrete por garantida:
fechamos a porta, fazemos o que temos
a fazer, puxamos o autoclismo no fim e
esquecemos o assunto. Porém, para 2,3 mil
milhões de pessoas de todo o mundo, quase
uma em cada três, essa parte normal do
quotidiano não está ao alcance.
A carência de retretes adequadas e de água
limpa causa doenças diarreicas que, em
média, ceifam a vida a quase 800 crianças por
dia, uma a cada dois minutos.
Os impactos do saneamento de má qualidade
na saúde encurralam as pessoas na pobreza,
dificultando-lhes a obtenção de educação ou de
trabalho para sustentarem as suas famílias.
Escusado será dizer que todos aqueles que
não têm acesso a este direito humano básico
são afetados, mas alguns sofrem mais do que
outros. Por exemplo, as mulheres e raparigas,
as pessoas transgénero ou intersexo, as pessoas
mais idosas e as pessoas com deficiência, todas
têm necessidades e desafios específicos no
acesso a retretes.
O Estado das Retretes no Mundo, 2017 explora o
modo como a carência de retretes adequadas
em todo o mundo impede as mulheres e
raparigas de realizarem o seu potencial.
Com base em dados novos do Programa
Conjunto de Monitorização da UNICEF e da
Organização Mundial da Saúde, revelamos os
países onde as mulheres passam por maiores
dificuldades para terem acesso a uma retrete
e destacamos aqueles que fizeram progressos
significativos. Recomendamos formas de
superar o desafio de tornar normal uma retrete
adequada para todos até 2030 e de assegurar
que tais serviços satisfaçam as necessidades de
mulheres e raparigas em todos os lugares.

Uma criança percorre
um caminho sem meios
de drenagem e repleto
de resíduos de retretes
suspensas, Gazipur,
Bangladesh.

WaterAid/ H&M Foundation/ GMB Akash/ Panos
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O que é o
saneamento
“básico”?
Todos, em todos os lugares, têm direito a uma retrete adequada,
ou, para usar a linguagem da UNICEF e da Organização Mundial
da Saúde, pelo menos a saneamento “básico”.

A escada dos
serviços de
saneamento
O mundo comprometeu-se a
acabar com a defecação ao ar livre
e a alcançar o acesso a saneamento
“gerido em segurança” para todos
até 2030 como parte dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), prestando atenção especial
às necessidades das mulheres e
raparigas. Porém, o progresso até à
data não tem sido suficientemente
rápido e, hoje em dia, quase
uma em cada três mulheres e
raparigas não dispõe de uma
retrete adequada para si própria.

39% têm acesso a um serviço de saneamento
“gerido em segurança”.
Tal significa que 2,9 mil milhões de pessoas usam
uma retrete doméstica higiénica em que os dejetos
humanos são tratados e eliminados em segurança.

29% têm acesso a saneamento “básico”.
Tal significa que 2,2 mil milhões de pessoas têm uma
retrete doméstica higiénica, como uma latrina com sifão,
mas os dejetos acabam por ser escoados para os rios ou
são despejados sem tratamento no ambiente, pondo as
comunidades em risco de doença.

8% têm acesso a saneamento “limitado”.
Tal significa que 600 milhões de pessoas têm
uma retrete semelhante a um serviço básico,
mas partilhada por várias habitações.

12% usam uma retrete “não melhorada”.
Tal significa que 881 milhões de pessoas
usam uma retrete que não separa os dejetos
humanos do contacto humano, como uma
latrina sobre uma fossa aberta ou água.

12% praticam a “defecação ao ar livre”.
Tal significa que 892 milhões de pessoas fazem
as suas necessidades em terreno aberto,
próximo de ferrovias ou em áreas isoladas.
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O impacto nas
mulheres e raparigas
Todos têm direito à saúde e à dignidade, e as mulheres e raparigas
têm também necessidades específicas. A satisfação dessas
necessidades requer a sua participação igual e ativa na tomada de
decisões sobre saneamento e higiene.

As necessidades biológicas femininas tornam a
carência de retretes particularmente nociva para
as mulheres e raparigas, desde o nascimento,
passando pela infância, a puberdade e a vida
adulta, até à velhice.
Fatores sociais como a discriminação de género
agravam o problema e intersetam outras
questões, como a deficiência, para tornar a vida
sem uma retrete adequada especialmente árdua
para algumas pessoas.
Infância
A cada minuto, morre um recémnascido por infeção, muitas vezes
associada a ambientes inseguros.1
A diarreia causada por água suja
e por retretes e higiene inadequadas mata
anualmente 289 000 crianças com menos de
cinco anos.2 Aqueles que sobrevivem podem
ficar incapazes de absorver devidamente
os nutrientes e, por conseguinte, tornamse propensos à malnutrição e ao atraso de
crescimento. Uma em cada quatro crianças
com menos de cinco anos sofre de atraso de
crescimento,3 o que origina um desenvolvimento
físico e mental limitado e sistemas imunitários
enfraquecidos. A subnutrição custa aos países
africanos e asiáticos até 11% do seu PIB anual.4
Embora isso não cause discriminação em
função do género, em algumas culturas, os
pais alimentam os rapazes antes das raparigas,
deixando estas em maior risco de malnutrição.

4

Tal facto tem também um impacto posterior: as
mulheres com atraso de crescimento enfrentam
um maior risco de complicações na gravidez e
de darem à luz crianças com peso baixo, o que
leva à continuação do ciclo.
Adolescência
As raparigas que não dispõem de
retretes adequadas na escola ou
perto de casa têm de defecar ao
ar livre ou usar retretes inseguras
e anti-higiénicas, muitas vezes partilhadas com
os rapazes. Para além dos riscos para a saúde, a
situação é incómoda, embaraçosa e cria o risco
de abusos verbais e mesmo físicos. Para evitar a
experiência, as raparigas evitam com frequência
comer e beber durante o dia, o que dificulta a
concentração na escola. Após começarem a ter o
período, as raparigas tornam-se mais propensas
a faltar às aulas ou abandonar os estudos se não
tiverem uma retrete adequada na escola. Na
África Subsariana, uma em cada dez raparigas
falta às aulas durante o período.5
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1 em 3

mulheres de todo o mundo
não dispõe de uma retrete
adequada para si própria.

Idade adulta
A carência de retretes e instalações
para cuidar da menstruação no local
de trabalho impede as mulheres
de ganharem a vida. Um estudo
realizado no Bangladesh demonstrou que as
mulheres perdem até seis dias de trabalho
por mês quando carecem desses serviços.6 A
eliminação das lacunas de género na força de
trabalho aumentaria o PIB anual global em 28
biliões de dólares até 2025.7 Para os 446 milhões
de mulheres de todo o mundo que se veem
obrigadas a defecar ao ar livre8 e para milhões
de outras que usam retretes anti-higiénicas
ou inseguras, a ida à retrete é sinónima de
vergonha e risco de assédio e ataque.
Maternidade
A falta de retretes adequadas afeta
as grávidas e os seus bebés. Um
quinto do atraso de crescimento
começa no ventre, porque as mães
estão malnutridas.9 As ténias, que podem
propagar-se pela defecação ao ar livre, causam
diarreia, anemia e perda de peso nas mulheres,
estando ainda associadas ao peso baixo à
nascença e ao crescimento lento das crianças.10
O saneamento e a higiene de má qualidade
também aumentam o risco de infeção durante e
após o parto, com a septicemia a causar 11% das
mortes maternas em todo o mundo.

Porém, o controlo de infeções é difícil nos 38%
de unidades de cuidados de saúde de países
em desenvolvimento sem água limpa e nos 19%
sem retretes adequadas.11 Também é frequente
que as necessidades sanitárias das mulheres
mudem após o nascimento, quando podem
sofrer de incontinência ou fístula obstétrica
devido a um parto prolongado ou obstruído.
As fístulas são mais comuns nas mulheres que
sofreram atraso de crescimento. Também é
habitual que sejam as mulheres a ter de cuidar
das crianças que ficam doentes devido a água
suja e retretes e higiene inadequadas.
Velhice
As mulheres mais velhas têm
necessidades específicas de retretes
adequadas e acessíveis com espaço
para se lavarem. As alterações
hormonais durante a menopausa podem causar
sangramento intenso. E as mulheres mais velhas
precisam de urinar com mais frequência e são
mais propensas a sofrer de incontinência, bem
como de diminuição da mobilidade física e
outras incapacidades.
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1. 10 países com mais pessoas
sem retretes adequadas – por
percentagem12
Classificação País

% população sem
acesso pelo menos a
saneamento básico

N.º de pessoas sem
acesso pelo menos a
saneamento básico

1

Etiópia

92,9

92 354 960

2

Chade

90,5

12 697 120

3

Madagáscar

90,3

21 886 092

4

Sudão do Sul

89,6

11 062 628

5

Eritreia

88,7

4 639 271

6

Níger

87,1

17 324 706

=7

Benim

86,1

9 364 257

=7

Togo

86,1

6 285 700

9

Gana

85,7

23 495 896

10

Serra Leoa

85,5

5 515 157

Todos os 10 países com pior acesso a
saneamento básico se situam na África
Subsariana. Nesta região, em média, apenas
28% da população têm um lugar adequado para
ir à retrete13 e as crianças são 15 vezes mais
propensas a morrer antes dos cinco anos do que
nas regiões desenvolvidas.14
A Etiópia surge, em simultâneo, na lista de países
com a maior percentagem de pessoas que vivem
sem retretes adequadas e na dos que mais
reduziram o número de pessoas que praticam a
defecação ao ar livre. Tal significa que a Etiópia
deu passos significativos na redução do número
de pessoas no degrau mais baixo da escada do
saneamento (consulte a página 3) por meio do
acesso a latrinas comunitárias rudimentares.
Porém, somente 7,1% da população têm acesso
a saneamento básico.

Tal significa que mais de 46 milhões de
mulheres e raparigas da Etiópia não dispõem
de um lugar seguro para ir à retrete – o
equivalente a toda a população de Espanha.
Em segundo lugar, está o Chade, com apenas
9,5% de cobertura. Quase metade da população
vive abaixo do limiar de pobreza e a esperança
de vida à nascença é de apenas 52 anos.
Cerca de 9150 crianças morrem anualmente
de diarreia causada por água suja e retretes
inadequadas.
Madagáscar está no terceiro lugar, muito
próximo. Esta extensa nação insular está
também entre os países mais pobres do mundo,
com 75% da população a viver na pobreza,15 e é
a quinta no mundo com maior percentagem de
crianças com atraso de crescimento.16
A Serra Leoa encerra a lista dos 10 piores
lugares para encontrar uma retrete, com 85,5%
da população a carecerem pelo menos de
saneamento básico.
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Serra Leoa –
Mortalidade neonatal

A cobertura do saneamento melhorou de
10% em 2000 para 15% em 2015; ainda assim,
numa população de 6 milhões, 5,5 milhões
não dispõem de uma retrete adequada. A
falta de saneamento e de água limpa nas
habitações e nos centros de saúde cria um
ambiente perigoso para os recém-nascidos.
Mais de 2000 recém-nascidos morrem
anualmente no país de septicemia e de
outras condições associadas a um ambiente
anti-higiénico, e as mulheres têm uma
probabilidade de 1 em 21 de perder um bebé
por septicemia durante a sua vida.17

1270

38%

5,5

22%

crianças com menos
de cinco anos
morrem anualmente
de doenças
relacionadas com
a diarreia

milhões de
pessoas carecem
de retretes
adequadas

das crianças com
menos de cinco anos
sofrem de atraso de
crescimento

das unidades de
cuidados de saúde
não dispõem de
retretes adequadas

WaterAid/ Monique Jaques

Com a sua abundância de minerais naturais,
portos marítimos e belezas paisagísticas, a
Serra Leoa devia ser uma placa giratória de
comércio e turismo. Em vez disso, continua a
recuperar de uma década de guerra civil e de
um surto generalizado de ébola.

Kema James foi encaminhada para o
Hospital Público de Kenema quando
teve uma infeção que as parteiras
receavam poder ser transmitida ao seu
bebé. Após um parto distócico, deu à
luz um rapaz. Tristemente, após cinco dias de
cuidados intensivos, o bebé morreu de septicemia.
É impossível dizer ao certo como foi infetado
o bebé de Kema à nascença, mas as mulheres
afetadas por atraso de crescimento resultante
de malnutrição, muitas vezes associada a
diarreia crónica causada por água suja e retretes
inadequadas, são mais propensas a complicações
na gravidez, inclusive a partos distócicos, e tanto as
mães como os bebés ficam suscetíveis a infeções
se o parto ocorrer em condições anti-higiénicas.

19%

das pessoas
praticam a
defecação ao
ar livre
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Etiópia –
Futuros adiados

WaterAid/ Behailu Shiferaw

Etiópia, segundo maior país africano em
termos de população, tem metas sanitárias
ambiciosas e está a fazer progressos, tendo
aumentado o enfoque político, os recursos
humanos e o financiamento ao saneamento.
Embora se mantenha reduzido, o acesso
habitacional básico mais do que duplicou desde
2000, quando apenas 3,15% tinham acesso a
saneamento básico. A proporção de pessoas
que defecam ao ar livre também diminuiu
acentuadamente, de 80% em 2000 para 27%.
Porém, o crescimento populacional e a
urbanização exercem pressão sobre as
infraestruturas existentes. Há também uma
necessidade real de promover a mudança dos
comportamentos para sustentar o progresso. A
mortalidade e a malnutrição infantis associadas
à diarreia são uma grande preocupação. Todos
os anos, 8500 crianças com menos de cinco
anos morrem de diarreia causada por água
suja e retretes inadequadas e estima-se que 5,8
milhões de crianças com menos de cinco anos
sofram de atraso de crescimento.

8500

das crianças com
menos de cinco
anos sofrem
de atraso de
crescimento

92,4

15%

milhões de pessoas
carecem de retretes
adequadas

8

40%

crianças com menos
de cinco anos
morrem anualmente
de doenças
relacionadas com
a diarreia

das unidades de
cuidados de saúde
não dispõem de
retretes adequadas

Woinshet, de Yubdo, na região de
Oromia, diz que a sua filha Kisi fica
doente com frequência e quase morreu
no ano transato por carência de
retretes adequadas e água limpa.
Diz-nos Woinshet: “Não temos uma retrete, pelo
que vamos ao mato. A minha filha de oito anos
é magrinha e frágil porque tudo o que come se
perde pela diarreia e pelos vómitos. O médico
disse que ela tem vermes devido à água suja e à
falta de saneamento. As despesas médicas são
grandes. Na última vez, paguei 180 birres, que me
teriam servido para comprar milho suficiente para
alimentar a minha família durante um mês.”

27%

das pessoas
praticam a
defecação ao
ar livre
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2. 10 países com o pior
acesso a saneamento básico
– em número18
Classificação País

N.º de pessoas sem
acesso pelo menos a
saneamento básico

% população sem
acesso pelo menos a
saneamento básico

1

Índia

732 207 000

56

2

China

343 499 264

25

3

Nigéria

122 802 379

67

4

Etiópia

92 354 960

93

5

Bangladesh

85 449 092

53

6

Indonésia

82 712 477

32

=7

Paquistão

78 873 482

42

=7

RDC

62 034 676

80

9

Tanzânia

40 886 656

76

10

Quénia

32 306 737

70

A Índia, segundo maior país do mundo em
termos de população, volta a surgir no topo
quanto ao maior número de pessoas sem
saneamento básico.
Na Índia, uns estarrecedores 355 milhões
de mulheres e raparigas continuam à espera
de uma retrete; se todas se pusessem em
fila, esta circundaria o planeta mais de
quatro vezes!

x4

Não há dúvida de que têm sido obtidos
progressos enormes no melhoramento do
acesso a saneamento pela colaboração com a
Missão Swachh Bharat (Índia Limpa), com 52
milhões de retretes habitacionais construídas
entre outubro de 2014 e novembro de 2017,
segundo dados do governo. A Índia está
também classificada entre os dez primeiros
quanto à redução da defecação ao ar livre e ao
melhoramento do acesso a saneamento básico.
Não obstante, há ainda um longo caminho a
percorrer.
A China, país mais populoso do mundo, ocupa
o segundo lugar, com 343 milhões de pessoas
sem retretes adequadas. Porém, também aí têm
sido feitos progressos desde 2000, época em
que 40% da população careciam de saneamento
básico.
O país mais populoso de África, a Nigéria, surge
em terceiro lugar. Sete em cada dez escolas
nigerianas carecem de saneamento básico
e dois terços das escolas não têm retretes
adequadas, o que revela uma necessidade real
de intensificação dos esforços.19
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Bangladesh –
A higiene menstrual
é importante

Ainda há muito a fazer. Um estudo da
WaterAid concluiu que 40% das raparigas
faltam às aulas durante o período numa
média de três dias por mês.20

WaterAid/ Rasel Chowdhury

Inundações severas ocorridas no verão
de 2017 no norte do Bangladesh e a
impressionante crise dos refugiados
rohingyas no sul são apenas alguns
dos desafios enfrentados pelo país que
exercem uma pressão adicional sobre o
fornecimento de meios de saneamento.
Mais de 85 milhões de pessoas não
dispõem de retretes adequadas. Contudo,
o Bangladesh está a subir na escada do
saneamento (consulte a página 3). O país
já praticamente erradicou a defecação ao
ar livre nas cidades ao investir fortemente
em retretes partilhadas, sobretudo nos
bairros de lata de crescimento rápido. Um
quinto da população tem agora acesso a
saneamento limitado, um marco importante
no melhoramento da saúde e da dignidade.
A Escola Dr. Muhammed Shahidullah,
em Dhaka, tinha apenas algumas
retretes sujas para 1400 estudantes,
até a WaterAid ajudar a instalar
blocos de retretes modernas com
fechos, incluindo espaços para as raparigas se
lavarem e manterem limpas durante a
menstruação. As alunas já começaram a
aprender sobre a menstruação como parte do
currículo e podem adquirir pensos higiénicos na
escola. Em consequência, tanto a assiduidade
como o desempenho melhoraram.

2220

36%

das crianças com
menos de cinco anos
sofrem de atraso de
crescimento

Ishrat, 13 anos, afirma: “Antes, tínhamos de ir
para casa e deixar a escola durante o período.
Agora, se estamos com a menstruação, podemos
pedir um penso ao professor e ir aos lavabos.”

85,4

47%

40%

crianças com menos
de cinco anos
morrem anualmente
de doenças
relacionadas com a
diarreia

milhões de
pessoas carecem
de retretes
adequadas

10

das unidades de
cuidados de saúde
não dispõem de
retretes adequadas

das escolas não
dispõem de retretes
adequadas
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Tanzânia –
Manter as raparigas na escola

Em abril de 2017, o Ministério da Educação,
com o apoio da WaterAid e de outros
parceiros, introduziu diretrizes nacionais
sobre padrões mínimos para a água, o
saneamento e a higiene nas escolas. O
governo também lançou uma campanha
para acabar com a defecação ao ar livre até
2019 e assegurar que todos tenham acesso
a saneamento básico até 2025.

3390

35%

40,9

93%

crianças com menos
de cinco anos
morrem anualmente
de doenças
relacionadas com
a diarreia

milhões de pessoas
carecem de retretes
adequadas

das crianças com
menos de cinco anos
sofrem de atraso de
crescimento

das unidades de
cuidados de saúde
não dispõem de
retretes adequadas

WaterAid/ Priya Sippy

A Tanzânia ocupa a nona posição entre os
países do mundo com mais pessoas sem
uma retrete adequada: quase 41 milhões,
ou 76% da população. Todos os dias
morrem nove crianças devido a diarreias
evitáveis;21 uma em cada três crianças sofre
de atraso de crescimento22 e apenas uma
em cada dez escolas dispõe de retretes
adequadas,23 o que prejudica especialmente
as raparigas. Os tabus e mitos em torno da
menstruação completam o problema.

As raparigas da Escola Primária de
Mchangani, em Dar es Salaam,
costumavam partilhar latrinas de
fossa básicas com outra escola. A
privacidade era diminuta e as
Instalações eram anti-higiénicas, até a WaterAid
ajudar a instalar retretes decentes.
Naima, 14 anos, afirma: “Anteriormente, ia a casa
mudar de roupa quando estava com o período
e faltava a muitas aulas, pelo que me atrasava
nos estudos. As retretes eram muito sujas e as
doenças propagavam-se com facilidade. Muitos
estudantes apanhavam diarreia e havia também
casos de cólera. Eu costumava ficar com dores
de estômago, mas já não fico. Sinto-me bem,
porque agora passo nos exames. Quando for
mais velha, quero ser médica.”

89%

das escolas não
dispõem de retretes
adequadas
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3. 10 países com
a pior resposta
à defecação ao
ar livre – em
percentagem24

Classificação País

Aumento
% de pessoas que
em pontos defecavam ao ar
percentuais livre em 2000

% de pessoas que N.º de pessoas que
defecavam ao ar defecavam ao ar
livre em 2015
livre em 2015

1

Djibouti

7,2

15,6

22,8

202 680

2

Madagáscar

6,2

37,8

43,9

10 645 915

3

Cabo Verde

4,8

23,3

28,1

146 177

4

Guiné Equatorial

4,4

0

4,4

37 363

5

Granada

3,5

0

3,5

3 783

6

Nigéria

2,9

22,6

25,5

46 529 909

7

Sri Lanka

2,6

0

2,7

548 572

8

RDC

1,9

10,2

12,1

9 332 090

=9

Nauru

1,7

0,9

2,6

265

=9

Tanzânia

1,7

9,6

11,3

6 021 264

A boa notícia é que, entre 2000 e 2015, o número
de pessoas que em todo o mundo defecam ao ar
livre caiu de 1,2 mil milhões (20% da população
mundial) para 892 milhões (12%).
A defecação ao ar livre continua a ser
um enorme problema, originando o
equivalente a sete banheiras cheias de
fezes a cada segundo!
O número de pessoas que defecam ao ar
livre registou uma queda em todas as regiões,
exceto na África Subsariana e na Oceânia,
onde o progresso não acompanhou o
crescimento populacional.

12

Djibouti, o pequeno país no acesso ao Canal do
Suez que se tornou uma importante rota para os
refugiados da guerra do Iémen, tem os piores
números no combate à defecação ao ar livre,
com um aumento de 7,2 pontos percentuais, o
que eleva a quase um quarto a população que
vai à retrete a céu aberto.
Madagáscar, conhecido como um “órfão da
ajuda” devido à sua reputação de instabilidade
política, volta a surgir entre os três primeiros
pelo seu deficiente registo sanitário, ocupando
o segundo lugar pelo fracasso na redução das
taxas de defecação ao ar livre.
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Nigéria –
Medo e risco

A Nigéria é a nação mais populosa e a maior
economia da África Subsariana. Porém, a
percentagem de pessoas que defecam ao ar
livre aumentou de 22,6% em 2000 para 25,5%
em 2015. A percentagem de pessoas sem
saneamento básico também subiu.

WaterAid/ Simi Vijay

Para além do impacto na saúde e na
dignidade, um estudo da WaterAid revelou
que uma em cada cinco mulheres de Lagos
sofreu assédio verbal ou intimidação ou foi
fisicamente ameaçada ou atacada ao ir a uma
retrete.25 Dados empíricos das comunidades
sugerem que a escala real do problema
poderá ser muito maior.

Rahab, 20 anos, fugiu da violência
no estado de Borno e vive agora
num campo de pessoas deslocadas
internamente em Abuja, onde não
há retretes adequadas.

59 600

33%

122,8

67%

crianças com menos
de cinco anos
morrem anualmente
de doenças
relacionadas com
a diarreia

milhões de pessoas
não dispõem de
retretes adequadas

das crianças com
menos de cinco
anos sofrem
de atraso de
crescimento

das pessoas não
dispõem
de retretes
adequadas

Diz-nos Rahab: “Vamos à retrete no mato. Há
muitos germes por lá e é arriscado devido às
cobras; também já sofri alguns ataques de
rapazes. Não é seguro ao início da manhã nem
à noite, pois pode aparecer qualquer pessoa.
Bebem álcool e tocam-nos; e se não gostarmos,
forçam-nos. Se vejo homens quando vou à
retrete, volto para casa e aguento.”

25.5%
das pessoas
praticam a
defecação ao
ar livre
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Madagáscar –
Acesso a todas as áreas

O Banco Mundial estima que a eliminação
da defecação ao ar livre até 2030 custará a
Madagáscar 10 milhões de dólares por ano e
que o fornecimento de acesso a saneamento
básico custará 90 milhões de dólares por
ano.26 Apesar de ser um dos países mais
necessitados, em 2015, Madagáscar recebeu
apenas 12,5 milhões em ajuda para projetos
de água, saneamento e higiene. Desse valor,
apenas 1 milhão de dólares se destinou
unicamente ao saneamento e 6,3 milhões de
dólares foram aplicados em projetos de água
e saneamento.27 Em consequência, nove em
cada dez mulheres continuam à espera de
uma retrete decente. As que têm deficiência
enfrentam dificuldades ainda maiores.

3870

crianças com menos
de cinco anos
morrem anualmente
de doenças
relacionadas com
a diarreia

21,9

milhões de pessoas
carecem de retretes
adequadas

14

49%

das crianças com
menos de cinco
anos sofrem
de atraso de
crescimento

90%

das pessoas
carecem
de retretes
adequadas

WaterAid/ Ernest Randriarimalala

As tentativas de Madagáscar para aumentar
o acesso a retretes adequadas têm sido
prejudicadas por sérias limitações financeiras.

Irene Raveloarisoa, 41 anos, da aldeia
de Ambohimalaza na região de Alaotra
Mangoro, não consegue andar sem
ajuda porque sofreu de poliomielite em
criança. Quando a sua comunidade não
tinha retretes, era particularmente difícil para ela.
Diz-nos Rahab: “Adorava a escola, mas tive de a
abandonar devido à falta de retretes. A minha
família construiu uma retrete acessível para mim,
mas antes de a WaterAid trabalhar na minha aldeia,
não podia ir visitar amigos e parentes, porque a
maioria não tinha retrete. Imaginem-me a levar
um pote comigo! Agora, todas as habitações
têm retrete e já posso sair. Uma retrete é muito
importante para mim.”

43.9%
das pessoas
praticam a
defecação ao
ar livre
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4. 10 países com
a maior redução
da defecação
ao ar livre – em
percentagem28

Classificação País

Diminuição % de pessoas que
em pontos defecavam ao ar
percentuais livre em 2000

% de pessoas que
defecavam ao ar
livre em 2015

N.º de pessoas que
defecavam ao ar
livre em 2015

1

Etiópia

52,7

79,8

27,2

26 997 570

2

Camboja

42,2

82,7

40,6

6 319 829

3

Laos

39,9

62

22,1

1 501 104

4

Nepal

34,8

64,6

29,8

8 504 753

5

Paquistão

29,9

41,5

11,5

21 813 413

6

Índia

26,1

66

39,8

522 261 058

7

Sudão

24,3

50,9

26,7

10 728 934

8

Burkina Faso

23,4

71,4

48

8 686 380

9

Ilhas Salomão

22

63

41,1

239 588

10

São Tomé e
Príncipe

20,8

70,6

49,8

94 775

A Etiópia pode ocupar a pior posição no que toca
a retretes adequadas, mas na base da escada
do saneamento (consulte a página 3), estão a
ser feitos enormes progressos. O número de
pessoas que defecam ao ar livre caiu de quase
80% para 27%. Porém, uma em cada quatro
mulheres continua a ter de arriscar a saúde e a
segurança ao usar uma retrete exterior.

O Laos, vizinho do Camboja a norte, não está
muito atrás, tendo reduzido a defecação ao ar
livre em dois terços, seguido pelo Nepal. A meio
da lista situa-se a Índia, que, com a ajuda da
Missão Swachh Bharat (Índia Limpa), reduziu em
40% a proporção de pessoas que defecam ao ar
livre, o que significa que mais de 100 milhões de
pessoas já não enfrentam essa indignidade.

O Camboja emergiu de décadas de conflito para
se tornar uma das economias de crescimento
mais rápido da Ásia. Também deu passos
enormes na redução da defecação ao ar livre, o
que significa que há mais 3,8 milhões de pessoas
que dispõem de uma retrete.
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Índia –
Mães saudáveis

Porém, o trabalho está longe de
terminar e a necessidade estende-se das
habitações às escolas e aos hospitais.
Segundo a Organização Mundial da
Saúde, dois em cada cinco centros de
saúde carecem de saneamento básico,30
deixando os pacientes e os trabalhadores
da saúde em risco de infeção.

60 700

crianças com menos
de cinco anos
morrem anualmente
de doenças
relacionadas com
a diarreia

732

milhões de pessoas
carecem de retretes
adequadas

16

40%

das pessoas
praticam a
defecação ao
ar livre

56%

das pessoas
carecem
de retretes
adequadas

WaterAid/ Tejaswi Balasundaram

Beneficiar os 1,28 mil milhões de
habitantes da Índia com serviços básicos
é um enorme desafio, mas a mudança
está a acontecer. O governo indiano tem
como meta a eliminação da defecação ao
ar livre até ao final de 2019, o que fez das
retretes uma notícia de primeira página.
A WaterAid também ajudou 1 171 000 de
indianos a obterem retretes decentes no
último ano por meio da colaboração com
a Missão Swachh Bharat (Índia Limpa).29

Maheshwari, 25 anos, de Raichur,
Karnataka, sofreu dificuldades com a
defecação ao ar livre durante a gravidez.
Diz-nos Maheshwari: “Não temos
condições económicas nem espaço para
uma retrete. Quando fiquei grávida, era difícil caminhar
até ao campo para defecar porque o percurso não era
seguro. A minha sogra costumava acompanhar-me,
porque precisava de ajuda para me sentar e levantar.”
No distrito de Raichur, cerca de 45% dos partos têm
lugar em unidades de saúde públicas de áreas rurais
onde as mulheres e os bebés estão muitas vezes em
risco de infeção devido a ambientes inseguros. Havia
instalações inadequadas no centro de saúde onde
Maheshwari deu à luz o seu bebé, que nasceu com um
peso muito abaixo do normal. Diz-nos Maheshwari:
“Não havia água e as retretes cheiravam mal e
estavam sujas.”

39%

das crianças com
menos de cinco anos
sofrem de atraso de
crescimento
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Nepal –
A ajudar as gerações

A paisagem agreste do Nepal torna difícil
beneficiar as populações mais remotas
com retretes adequadas e promoção da
higiene. Porém, o país reduziu as taxas de
defecação ao ar livre a metade desde 2000.

WaterAid/ Mani Karmacharya

Em parte, este progresso resulta de
uma abordagem total ao saneamento
liderada pelas comunidades, adaptada do
Bangladesh. A maior parte do progresso
do Nepal ocorreu nas áreas rurais, onde
vive a maior parte das pessoas e onde
ainda subsistem os maiores desafios da
erradicação da defecação ao ar livre.
Um projeto-piloto da WaterAid conseguiu
ministrar aulas de saneamento e higiene às
mães durante as vacinações periódicas das
suas crianças.

730

crianças com menos
de cinco anos
morrem anualmente
de doenças
relacionadas com
a diarreia

15,4

milhões de
pessoas carecem
de retretes
adequadas

41%

das crianças com
menos de cinco
anos sofrem
de atraso de
crescimento

54%

das pessoas
carecem
de retretes
adequadas

Mandari, 22 anos, de Jajarkot,
começou a usar retretes depois de
ficar a conhecer a sua importância
para a saúde quando levava o seu
bebé à vacinação.
Diz-nos Mandari: “Costumávamos defecar em
qualquer lugar e deixar as fezes do bebé aqui ou
acolá, mas isso mudou desde que aprendi acerca
do saneamento. Hoje em dia, lavamos as mãos,
eliminamos as fezes pela retrete e temos sabão
junto à retrete. A saúde dos meus filhos é boa.
A minha primeira criança ficava muitas vezes
doente, mas com a segunda isso já não acontece.”

30%

das pessoas
praticam a
defecação ao
ar livre
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5. Países com maior
melhoramento no saneamento
básico – em percentagem31
Classificação País

Aumento em pontos
percentuais do
acesso pelo menos a
saneamento básico
2000-15

% população
sem acesso
pelo menos a
saneamento

% população
sem acesso
pelo menos a
saneamento
básico em 2015

N.º de pessoas
sem acesso
pelo menos a
saneamento
básico em 2015

1

Laos

44,6

72

27,4

1 864 143

=2

Lesoto

36,6

92,8

56,2

1 200 072

=2

Camboja

36,6

87,7

51,2

7 971 920

4

Cabo Verde

27,7

62,5

34,8

181 098

5

Nepal

26,9

80,8

53,9

15 361 302

6

Paquistão

26,6

68,4

41,7

78 873 482

7

Vietname

24,8

46,6

21,8

20 336 583

8

Azerbaijão

23,7

34,4

10,7

1 038 887

9

Indonésia

23,6

55,8

30,1

82 712 477

10

Índia

22,5

78,3

55,8

732 207 000

O Laos é um dos países mais pobres da Ásia
Oriental. Quase um quarto da população vive
abaixo do limiar de pobreza.32 Porém, devido ao
crescimento rápido da economia e às políticas
do governo sobre redução da pobreza e
desenvolvimento, o país assume a liderança na
redução da proporção de pessoas sem retretes
adequadas.
O Lesoto surge em segundo lugar e é um
de apenas dois países africanos entre os dez
primeiros quanto ao melhoramento do acesso
a saneamento básico, apesar de muitas das
suas aldeias se situarem em terras altas de
difícil acesso. Entre 2011 e 2014, houve um
forte impulso em prol do saneamento nas áreas
rurais, que contribuiu para uma decuplicação
do acesso a saneamento básico de 4,5% para

18

43,1%. Porém, apesar dos melhoramentos,
56% da população ainda carecem de retretes
adequadas e a esperança média de vida é de
apenas 50 anos.33
Num segundo lugar ex aequo, surge o Camboja,
que melhorou a cobertura do saneamento em
mais de um terço desde 2000. Este enorme
progresso teve a ajuda do plano de ação do
governo para alcançar o acesso universal a
água e saneamento até 2025, apoiado por um
forte financiamento dos doadores e por um
marketing criativo na área sanitária.
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Camboja –
Desafios técnicos

Embora o Camboja tenha feito progressos
significativos, continuam a existir desafios,
incluindo o modo de providenciar saneamento
às aldeias flutuantes.

WaterAid/ Laura Summerton

O lago Tonlé Sap, onde vivem mais de 100
000 pessoas, é usado para pescar e lavar;
é também o lugar onde a comunidade faz
as suas necessidades. Em consequência, a
diarreia é generalizada. Já houve afogamentos
de crianças enquanto defecavam na água,
e as pessoas mais velhas e com deficiência
enfrentavam muitos obstáculos.
A WaterAid colaborou com a Wetlands
Work para introduzir retretes flutuantes
habitacionais denominadas HandyPods. Estas
decompõem os dejetos e filtram os agentes
patogénicos antes de os libertarem para o
lago. Inovações como esta estão a possibilitar
que o Camboja ajude até as comunidades de
acesso mais difícil a dispor de retretes.

270

32%

crianças com menos
de cinco anos
morrem anualmente
de doenças
relacionadas com
a diarreia

das crianças
sofrem de atraso
de crescimento

8

51,2%

milhões de
pessoas carecem
de retretes
adequadas

das pessoas
carecem
de retretes
adequadas

Suon Ny, 51 anos, avó, vive nas
margens do lago Tonlé Sap. Tal
significa que a sua casa fica em terra
durante a estação seca e rodeada de
água na estação das chuvas.
Diz-nos Suon Ny: “Toda a nossa família fazia
as necessidades no campo por trás da casa.
Quando havia inundações, tinha de me afastar
mais ou sair com o barco. Era muito difícil
porque tinha medo das cobras e dos insetos e
preocupava-me poder encontrar outras pessoas.
Sentia vergonha. O HandyPod é mais fácil de
usar e melhor para a minha saúde.”

41%

das pessoas
praticam a
defecação ao
ar livre
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Paquistão –
Dignidade na velhice

Apesar disso, o Paquistão está a fazer
grandes progressos na área do saneamento.
Foi o sexto país no melhoramento do
acesso a retretes decentes, aumentando a
cobertura em 27%, cumprindo a meta dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
(ODM) e transformando centenas de
milhares de vidas.

19 500

45%

79

41,7%

crianças com menos
de cinco anos
morrem anualmente
de doenças
relacionadas com a
diarreia

milhões de
pessoas carecem
de retretes
adequadas

20

das crianças com
menos de cinco anos
sofrem de atraso de
crescimento

das pessoas
carecem
de retretes
adequadas

WaterAid/ Sibtain Haider

O Paquistão tem a sexta maior população
do mundo e está em rápida urbanização, o
que converte num enorme desafio a tarefa
de levar os serviços básicos a todos. As
pessoas estão a mudar-se para as cidades
mais depressa do que em qualquer outro
país sul-asiático, exercendo pressão sobre
serviços já de si limitados. E as catástrofes
naturais constituem obstáculos adicionais ao
desenvolvimento e à sustentabilidade dos
serviços de saneamento.

Sarwar Mai, 60 anos, da aldeia de
Kacha Naseer Wala na província do
Punjab, costumava enfrentar a
indignidade da defecação ao ar livre
porque não tinha retrete em casa.
Diz-nos Sarwar Mai: “Costumávamos fazer as
necessidades nos campos próximos. A defecação
ao ar livre era muito dura, especialmente para
mim como mulher idosa. Canso-me e por vezes
fico enjoada. Construímos o lavabo para nos
salvaguardar a dignidade e facilitar a vida.”
A WaterAid organizou uma comissão de
saneamento na aldeia e ajudou a consciencializar
sobre a importância das retretes de boa qualidade
e a organizar fundos para a construção de lavabos.

11,5%

das pessoas
defecam ao ar livre
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Conclusão

Desde 2000, o mundo conseguiu enormes progressos na redução do número de pessoas
que vivem na pobreza. Porém, o sucesso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU quanto à erradicação da pobreza extrema e à criação de um mundo mais
justo, saudável e sustentável continuará limitado enquanto houver centenas de milhões de
pessoas sem uma retrete adequada e o potencial das mulheres e raparigas for travado.

A que apela a WaterAid?
Mais dinheiro,
mais bem gasto
Os governos e os doadores têm de encarar o
saneamento como um investimento de longo
prazo. Por cada dólar gasto, obtém-se um retorno
de quatro dólares em produtividade acrescida.34
É necessário canalizar mais ajuda para os países
e comunidades onde faz mais falta, para que
ninguém fique para trás. Os fundos têm de ser
usados com transparência e eficiência. Deve ser
prestada atenção especial às necessidades das
mulheres e raparigas e estas têm de participar na
tomada de decisões sobre a aplicação das verbas.

Promover o valor do
saneamento para as mulheres,
pelas mulheres
O saneamento seguro é crucial para a igualdade
de género e o empoderamento das mulheres. A
participação das mulheres como dirigentes e em
funções não tradicionais no trabalho relacionado
com a água e o saneamento assegurará que as
soluções deem resposta aos desafios enfrentados
pelas mulheres e raparigas. O estigma e os tabus
em torno das mulheres e do saneamento têm de
ser combatidos para superar as práticas nocivas.
Com o aumento das aptidões e da confiança, as
mulheres poderão desempenhar um papel visível
na concretização da mudança duradoura nas suas
comunidades.

Melhorar a coordenação para
criar retretes convenientes em
termos de género

Apoiar esforços para
redistribuir o trabalho de
recolha de água e higiene

Os diferentes departamentos do governo devem
colaborar entre si para assegurar que todas as
escolas, unidades de cuidados de saúde, ambientes
de trabalho e espaços públicos tenham retretes
seguras, acessíveis a todos e convenientes em
termos de género. Para isso, é necessário incluir
espaços para higiene menstrual e assegurar
a privacidade e a segurança em retretes
apropriadamente localizadas, com boa iluminação,
portas sólidas e fechos. Estas disposições também
podem ser adaptadas para dar resposta às
necessidades das pessoas transgénero e intersexo.

A recolha de água é sobretudo uma
responsabilidade das mulheres e raparigas. Mais
retretes podem implicar maior necessidade de
água, pelo que é importante que os esforços para
mais e melhores instalações de saneamento sejam
conjugados com a redução e a redistribuição do
trabalho de recolha de água. A satisfação das
necessidades sanitárias específicas das mulheres
terá um efeito multiplicador na saúde, na educação
e na igualdade de género, deixando comunidades
e países inteiros em melhor situação e mudando
definitivamente a vida das pessoas.
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Sharon, 14 anos, preparase para lavar o chão do
bloco escolar de latrinas
recém-construído,
Namalu, Uganda.

22
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WaterAid/ Eliza Powell
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Anexo
Acesso mundial a
saneamento básico35
País, área ou
território

% de pessoas
sem pelo
menos
saneamento
básico

N.º de pessoas
sem acesso
pelo menos a
saneamento
básico

País, área ou
território

% de pessoas
sem pelo
menos
saneamento
básico

N.º de pessoas
sem acesso
pelo menos a
saneamento
básico

Afeganistão

61

19 769 503

Ilhas Caimão

4

2 669

Albânia

2

66 894

75

3 670 942

Argélia

13

4 963 199

República Centro-Africana

Samoa Americana

38

20 975

Chade

90

12 697 120

Andorra

0

0

Ilhas Anglo-

2

2 455

Normandas

Angola

61

15 155 954

Anguila

3

450

Antígua e Barbuda

12

11 473

Argentina

5

2 240 356

Arménia

8

254 008

Colômbia

16

7 504 774

Aruba

2

2 552

Comores

66

519 084

Congo

85

3 926 849

Chile

0

20 064

China

25

343 499 264

China, RAE
Hong Kong

4

269 655

Austrália

0

0

Áustria

0

2 275

Ilhas Cook

2

494

Azerbaijão

11

1 038 887

Costa Rica

3

137 093

Baamas

8

30 998

Costa do Marfim

70

15 906 563

Bahrain

0

0

Croácia

3

107 444

Bangladesh

53

85 449 092

Cuba

9

1 045 732

Barbados

4

10 072

Curaçao

1

1 857

Bielorrússia

6

545 632

Chipre

1

7 345

Bélgica

1

58 071

República Checa

1

91 076

Belize

13

46 143

5 751 851

86

9 364 257

Bermuda

0

60

República Popular
Democrática da
Coreia

23

Benim
Butão

37

287 690

80

62 034 676

Bolívia (Estado
Plurinacional da)

47

5 082 006

República
Democrática do
Congo
Dinamarca

0

22 833

Djibouti

49

431 695

Bósnia e Herzegovina 5

198 824

Botswana

40

905 992

Dominica

22

16 068

Brasil

14

28 790 308

17

1 821 729

Ilhas Virgens

4

15529

República
Dominicana

Britânicas

3

946

Equador

14

2 237 897

Brunei Darussalam

4

15 529

Egito

7

6 250 478

Bulgária

14

1 002 321

Salvador

9

543 730

25

215 170

89

4 639 271

Burkina Faso

77

14 026 008

Guiné Equatorial

Burundi

50

5 538 002

Eritreia

Cabo Verde

35

181 098

Estónia

0

5 134

7 971 920

Etiópia

93

92 354 960

Camboja

51

Camarões

61

14 278 471

Canadá

2

539 099

24

Fora de Serviço – O Estado das Retretes no Mundo, 2017

País, área ou
território

% de pessoas
sem pelo
menos
saneamento
básico

N.º de pessoas
sem acesso
pelo menos a
saneamento
básico

Ilhas Falkland
(Malvinas)

0

0

Ilhas Faroé

9

4 394

Fiji

4

38 567

Finlândia

1

30 383

França

1

868 047

Guiana Francesa

10

26 494

Polinésia Francesa

3

8 894

Gabão

59

1 019 123

Gâmbia

58

1 160 833

Geórgia

15

604 903

Alemanha

1

630 077

Gana

86

23 495 896

Grécia

1

113 494

Gronelândia

1

373

Granada

22

23 179

Guadalupe

1

5 683

Guam

10

16 393

Guatemala

33

5 333 844

Guiné

78

9 840 718

Guiné-Bissau

79

1 448 422

Guiana

14

106 133

Haiti

69

7 439 501

Honduras

20

1 633 064

Hungria

2

198 132

Islândia

1

4 027

Índia

56

732 207 000

Indonésia

32

82 712 477

Irão (República
Islâmica do)

12

9 263 837

Iraque

14

5 223 370

Irlanda

8

366 734

Israel

0

0

Itália

1

429 680

Jamaica

15

408 561

Japão

0

0

Jordânia

3

250 008

Cazaquistão

2

386 819

Quénia

70

32 306 737

Kiribati

60

67 709

Kuwait

0

0

Quirguistão

3

202 786

República Popular
Democrática do Laos

27

1 864 143

Letónia

7

140 615

Líbano

5

271 512

País, área ou
território

% de pessoas
sem pelo
menos
saneamento
básico

N.º de pessoas
sem acesso
pelo menos a
saneamento
básico

Lesoto

56

1 200 072

Libéria

83

3 742 831

Líbia

0

18 835

Liechtenstein

0

19

Lituânia

6

183 589

Luxemburgo

2

13 548

Madagáscar

90

21 886 092

Malawi

56

9 721 509

Malásia

0

129 208

Maldivas

4

15 023

Mali

69

12 096 563

Malta

0

162

Ilhas Marshall

13

6 946

Martinica

1

2 475

Mauritânia

55

2 252 592

Maurícia

7

87 226

Maiote

23

55 499

México

11

13 694 498

Mónaco

0

0

Mongólia

41

1 206 690

Montenegro

4

25 603

Monserrate

11

576

Marrocos

17

5 683 954

Moçambique

76

21 386 074

Myanmar

35

19 027 596

Namíbia

66

1 626 841

Nauru

34

3 517

Nepal

54

15 361 302

Países Baixos

2

384 709

Nova Caledónia

0

0

Nova Zelândia

0

0

Nicarágua

24

1 438 450

Níger

87

17 324 706

Nigéria

67

122 802 379

Niue

3

52

Ilhas Marianas do
Norte

21

11 654

Noruega

2

101 167

Omã

1

30 622

Paquistão

42

78 873 482

Palau

0

0

Panamá

23

908 927

Papua-Nova Guiné

81

6 201 810

Paraguai

9

582 767

Peru

23

7 274 516
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País, área ou
território

% de pessoas
sem pelo
menos
saneamento
básico

N.º de pessoas
sem acesso
pelo menos a
saneamento
básico

País, área ou
território

% de pessoas
sem pelo
menos
saneamento
básico

N.º de pessoas
sem acesso
pelo menos a
saneamento
básico

Filipinas

25

25 198 106

Timor-Leste

56

663 337

Polónia

2

720 993

Togo

86

6 285 700

Portugal

1

57 737

Toquelau

7

87

Porto Rico

3

104 704

Tonga

7

6 935

Catar

0

0

8

106 814

República da Coreia

0

56 561

Trindade
e Tobago

República
da Moldávia

22

878 925

Tunísia

7

773 364

Turquia

4

2 853 451

Reunião

1

8 827

Turquemenistão

3

184 468

Roménia

18

3 548 579

Ilhas Turcas
e Caicos

12

4 125

Tuvalu

9

852

Federação Russa

11

16 086 257

Ruanda

38

4 371 292

Santa Helena

0

4

Santa Lúcia

9

16 820

São Vicente e
Granadinas

13

14 028

Samoa

3

6 531

São Marino

0

0

São Tomé e Príncipe

60

114 011

Arábia Saudita

0

0

Senegal

52

7 813 039

Sérvia

5

474 157

Seicheles

0

0

Serra Leoa

85

5 515 157

Singapura

0

0

São Martinho (parte
neerlandesa)

1

496

Eslováquia

1

58 160

Uganda

81

31 557 309

Ucrânia

4

1 820 812

Emirados
Árabes Unidos

0

2 088

Reino Unido

1

574 217

República Unida
da Tanzânia

76

40 886 656

Estados Unidos da
América

0

97 977

Ilhas Virgens dos
Estados Unidos

2

2 552

Uruguai

4

148 418

Usbequistão

0

0

Vanuatu

47

123 147

Venezuela (República
Bolivariana da)

5

1 575 814

Vietname

22

20 336 583

Ilhas Wallis
e Futuna

1

115

Eslovénia

1

18 457

Ilhas Salomão

69

401 119

Somália

84

9 040 519

Margem Ocidental
e Faixa de Gaza

4

188 996

África do Sul

27

14 642 213

Iémen

40

10 818 030

Sudão do Sul

90

11 062 628

Zâmbia

69

11 167 993

Zimbabwe

61

9 581 865

Espanha

0

44 111

Sri Lanka

6

1 200 088

Sudão

65

26 319 204

Suriname

21

112 835

Suazilândia

42

540 195

Suécia

1

68 110

Suíça

0

9 042

República Árabe Síria

7

1 304 947

Tajiquistão

5

382 350

Tailândia

5

3 390 290

Antiga República
Jugoslava da
Macedónia

9

188 906
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Uma em cada três pessoas de todo o mundo não tem um lugar
adequado onde fazer as necessidades, o que encurrala comunidades
inteiras num ciclo de pobreza. As mulheres e raparigas são quem
mais sofre com a crise mundial do saneamento. A negação do
acesso a este direito humano básico ameaça a sua saúde e a sua
educação, expondo-as também à vergonha, ao medo e a um risco
acrescido de ataque.
O relatório Fora de Serviço: O Estado das Retretes no Mundo, 2017,
da WaterAid, revela os países em que as mulheres sentem mais
dificuldades no acesso a uma retrete e destaca aqueles que fizeram os
progressos mais significativos. Também estabelece recomendações para
superar o desafio de tornar normal a existência de retretes adequadas
para todos até 2030 e para assegurar que esses serviços vitais
satisfaçam as necessidades das mulheres e raparigas em todo o mundo.
Redigido por Laura Crowley com o apoio de Carolynne Wheeler, Fiona
Callister, Andrés Hueso, Louisa Gosling, Amy Keegan, Stuart Kempster,
Richard Steele, Laura Summerton, Sam James, Pragya Gupta, Oluseyi
Abdulmalik, Blessing Sani, Priya Sippy e a equipa Voices from the Field
da WaterAid.
Novembro de 2017
www.wateraid.org
#StateOfToilets #OutOfOrder

Para mais informações ou marcação de entrevistas,
contacte a equipa de média global da WaterAid:
Global/Reino Unido:
Laura Crowley, LauraCrowley@wateraid.org;
Carolynne Wheeler, CarolynneWheeler@wateraid.org;
Fiona Callister, FionaCallister@wateraid.org
Austrália:
Kirrily Johns, KirrilyJohns@wateraid.org.au
Canadá:
Christine LaRocque, CLarocque@wateraidcanada.com
Índia:
Pragya Gupta, PragyaGupta@wateraid.org
Suécia:
Magdalena Olsson, Magdalena.Olsson@wateraid.se;
Petter Gustafsson, Petter.Gustafsson@wateraid.se
EUA:
Emily Haile, EmilyHaile@wateraid.org

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. Reino Unido: 288701 (Inglaterra e País de Gales) e SC039479 (Escócia).
EUA: a WaterAid America é uma organização sem fins lucrativos nos termos da alínea 501(c) (3)

Capa:
Ladi Mathias, 36
anos, num campo
para pessoas
deslocadas em
Abuja, Nigéria, junto
de retretes públicas
que estão fora
de serviço, o que
significa que tem de
defecar no mato.
WaterAid/ Simi Vijay

