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Introdução
A água chega aos cabeçalhos das notícias em
alguma parte do mundo quase todos os dias.
Secas, inundações e poluição são grandes
notícias, à medida que a água se transforma no
recurso essencial mais precioso, e mais
contestado.
No entanto, hoje em dia a história mais
importante é que mais de 650 milhões1 das
pessoas mais pobres do mundo vivem sem
acesso a uma fonte “melhorada” de água
potável (ver o quadro). O preço que essas
comunidades pagam – em receitas perdidas,
falta de saúde, e perda de produtividade – é
extremamente elevado, e tem um impacto
devastador, desde as famílias a nível nacional.
Parte-se frequentemente do princípio que as
pessoas mais pobres no mundo não têm
provisão de água formal porque não podem
pagar as contas. Na realidade, como
demonstram as histórias neste relatório, as
pessoas mais pobres já estão a pagar, e,
frequentemente, muito mais do que os outros
cidadãos que podem ter sorte ou ser
suficientemente ricos para ter um ponto de água
“oficial”.
Em 16 países, mais de 40% da população não
tem acesso sequer a uma instalação de água
básica, tal como um poço protegido2. As pessoas
das comunidades pobres e marginalizadas não
têm escolha se não ir buscar água suja a charcos
abertos e rios, ou de gastar grande parte dos
rendimentos a comprar água a vendedores.
Esta água apresenta sempre um risco para a
saúde e em muitos casos é fatal. A nível global,
as doenças diarreicas causadas pela água suja e
pela falta de saneamento são a segunda maior
causa de mortes infantis, depois da pneumonia,
levando 315.000 vidas jovens por ano3.

E ainda por cima, os recursos hídricos estão
cada vez mais frágeis à medida que a
população aumenta, se altera a utilização da
terra e a deflorestação continua. Estas ameaças
vão ser exacerbadas pelos efeitos das
mudanças climáticas e têm um impacto
desproporcionadamente grande sobre as
pessoas pobres sem um abastecimento de
água seguro e fiável.
Ignorar esta realidade não é uma opção. O
acesso à água económica é um direito humano:
“Pagar serviços de água e de saneamento não
deve limitar a capacidade das pessoas
pagarem outros bens e serviços essenciais4.”
Será impossível realizar os Objectivos Globais
para o Desenvolvimento Sustentáve5 num
mundo onde uma em dez pessoas está
encurralada num ciclo de pobreza e de doença
por não ter uma provisão de água segura e
económica própria.
Em Água: a que preço? oferecemos um
instantâneo do acesso à água em todo o
mundo em 2016, usando histórias de alguns
dos países mais afectados para ilustrar
algumas das questões que as pessoas
enfrentam.
Esta é uma era de progresso sem precedentes
para divulgar o acesso à água limpa –
alcançaram-se 2,6 mil milhões de pessoas
desde 19906 – mas demasiada gente foi
deixada para trás.
À medida que o mundo começa a trabalhar para
concretizar os Objectivos Globais para o
Desenvolvimento Sustentável, demonstramos
a necessidade, e oferecemos soluções, para
alcançar toda a gente em todo o lado com água
segura.

Imagem da capa: Doris Talban vive num bairro degradado de Port Moresby na
Papua Nova Guiné. O bairro dela tem apenas uma conduta para 100 famílias.
A Doris tem de fazer fila durante muito tempo, especialmente quando a
pressão da água está baixa. As pessoas no fim da fila descobrem muitas
vezes que quando chegam à torneira a água acabou.
Fotografia: WaterAid/Tom Greenwood
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Fontes de água
“melhoradas”7
Torneiras públicas
Poços protegidos
Água da chuva
Água canalizada
para os agregados
familiares
Fontes de água
“não melhoradas”
Rios
Charcos
Poços não
protegidos
Camiões-tanques
Água engarrafada

Kajal Gautam, de 16 anos,
regressando a casa de ir buscar
água em Nihura Basti, Kanpur,
na Índia.
Fotografia: WaterAid/Poulomi Basu
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1. Água: a que preço?
A falta de acesso a uma fonte de água económica, conveniente e melhorada é um dos
principais obstáculos para se poder escapar a uma vida de pobreza e doença.

O preço da água
Para uma pessoa pobre no mundo em
desenvolvimento sem acesso à água
segura em casa, comprar os 50 litros
por dia recomendados8 pode ser
um peso enorme para os salários de
miséria que ganham. Muitas pessoas
não têm escolha se não comprometer
a própria saúde e dignidade usando
muito menos água ou recolhendo
água de fontes pouco seguras.

50 litros por dia
A Organização Mundial de Saúde
especifica 50 litros por pessoa por
dia como a quantidade “intermédia”
recomendada, necessária para
manter a saúde, a higiene e para
todos os usos domésticos8.

Em Port Moresby,
Papua Nova
Guiné

Em Antananarivo,
Madagáscar

Em Accra,
Gana

Em Maputo,
Moçambique

No
Reino Unido

50 l

50 l

50 l

50 l

50 l

£1,84

£0,50

£0,45
de um camião
tanque13

de um vendedor
de rua15

de uma provisão
canalizada oficial17

54%

45%

25%

13%

0,1%

de um serviço de
abastecimento de
água9

de um camião
tanque11

£0,09

£0,07

de um típico salário
diário baixo

de um típico salário
diário baixo

de um típico salário
diário baixo

de um típico salário
diário baixo

de um típico salário
diário baixo

(£3,60 por dia para um
proprietário de um quiosque
de refeições ligeiras)10

(£1,10 para o trabalhador
de uma fábrica) 12

(£1,80 para um vendedor
de alimentos de rua) 14

(£0,71 para um vendedor
de alimentos de rua) 16

(£47 para uma pessoa
com um salário mínimo) 18
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Quatro impactos da água pouco segura sobre a saúde e o trabalho
As doenças diarreicas causadas
pela água pouco segura e pela falta
de saneamento são a segunda
maior razão de mortes infantis –
terminando as vidas de 315.000

Caminhar, fazer fila e carregar com jerrycans
é uma perda de tempo: na África ao Sul do
Saara as mulheres gastam um total combinado
de pelo menos 16 milhões de horas por
dia a recolher água para beber21.

50% da desnutrição infantil

A produtividade das empresas é gravemente
afectada pelas ausências dos

está associada à água pouco segura,
à falta de saneamento e a uma
higiene fraca, exercendo enorme
pressão sobre os sistemas de saúde
frágeis20.

funcionários, a rotação e a falta de
motivação relacionados com a falta de
acesso à água limpa e segura nos locais
de trabalho22.

Três grandes razões devido às quais as
pessoas têm dificuldade em ter acesso à água
1. Não há dinheiro suficiente ou não é uma
prioridade política

O maior obstáculo à melhoria do acesso à água, ao saneamento
e à higiene tem frequentemente sido o subfinanciamento crónico
destes serviços vitais e a falta de vontade política para dar prioridade
à água limpa e a latrinas para toda a gente. Em muitos países em
desenvolvimento, as despesas em serviços de água, saneamento e
higiene é mínimo em comparação com a saúde e a educação, e a quota
de ajuda que vai para a água e o saneamento também contínua a ser
inaceitavelmente baixa, tendo aumentado somente ligeiramente nos
últimos dez anos para 4,4% de toda a ajuda estrangeira23.

2.	Incapacidade de execução por parte do governo
Em muitos países pobres, apesar de poder existir uma infra-estrutura
de água, faltam instituições e regimes de gestão eficazes, o que
dificulta encontrar engenheiros, gestores e outros funcionários
competentes que possam manter os serviços a funcionar. Nos
estados frágeis, os problemas podem ser mais graves, tendo a infraestrutura e os sistemas hídricos sido destruídos e necessitando de ser
reconstruídos a partir do nada.

3. Desigualdades profundas
As pessoas em localidades remotas e rurais têm muito menos
probabilidade de ter uma fonte de água fiável. No entanto, mesmo
nas cidades, as pessoas mais pobres são frequentemente excluídas
socialmente, e raramente consultadas ou envolvidas nas decisões
sobre os serviços hídricos. As condições de saúde, a idade, a
deficiência, o género, a etnia ou a casta podem marginalizar uma
pessoa ainda mais. Os “bairros degradados” e as povoações informais
frequentemente não têm serviços alguns, e, quando os residentes
enfrentam tentativas regulares de despejo, é difícil obterem mesmo
ligações de água informais.

Fotografia: WaterAid/GMB Akash/Panos

crianças por ano19.

Mudanças climáticas
As mudanças climáticas fazem-se sentir
principalmente através das inundações,
secas, monções imprevistas e água
contaminada. As fontes de água não
melhoradas são particularmente
vulneráveis a estes factores. Os poços
abertos e de baixo nível nas zonas
inundadas podem ser facilmente
contaminados. É mais provável que os
poços pouco profundos fiquem sem água
durante as estações secas prolongadas.
Os vendedores de mercado negro podem
aumentar ainda mais os preços quando as
provisões diminuem e a procura é elevada.
O resultado é que as pessoas mais pobres
do mundo ficam com modos de conseguir
água pouco fiáveis, inconvenientes,
custosos e potencialmente fatais24.
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“Estando grávida de quase
nove meses ainda tenho
de ir buscar água longe da
nossa aldeia para a minha
família.” Zosy, de 35 anos,
na região de Analamanga,
em Madagáscar.
Fotografia: WaterAid/Ernest Randriarimalala
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2. O
 s dez países piores relativamente ao
acesso à água para os agregados familiares
Afeganistão
China
Chade

Paquistão

Nigéria

Bangladesh

Índia
Etiópia

Guiné
Equatorial

Papua Nova
Guiné

Quénia

República
Democrática
do Congo

Tanzânia
Indonésia

Angola

Madagáscar
Moçambique

Tabela 1:

Tabela 2:

Principais dez países com a maior
percentagem de pessoas a viver sem
acesso à água segura25
Posição País

Principais dez países com maior número
de pessoas a viver sem acesso à água
segura26
%

Posição País

Números

1

Papua Nova Guiné

60

1

Índia

75.777.9.97

2

Guiné Equatorial

52

2

China

63.166,533

3

Angola

51

3

Nigéria

57.757.141

4

Chade

49

4

Etiópia

42.251.031

5

Moçambique

49

5

Rep Democrática do Congo

33.906.771

6

Madagáscar

48

6

Indonésia

32.286.276

7

República Democrática do Congo

47

7

República Unida da Tanzânia 23.239.992

8

Afeganistão

45

8

Bangladesh

21.088.119

9

República Unida da Tanzânia

44

9

Quénia

17.205.557

10

Etiópia

43

10

Paquistão

16.096.404
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A falta de acesso à água segura não só leva a que as pessoas se sintam mal e sejam pouco
produtivas, pode devorar os escassos salários que ganham. Algumas das pessoas mais
pobres do mundo podem ter de gastar até metade do que ganham por dia em água de fontes
informais ou ilegais, e é frequente que mais de uma casa na vizinhança pague se estiver
ligada a uma provisão municipal oficial.

Papua Nova Guiné
Pior no mundo relativamente à percentagem de população
sem água segura.

4,5

M

Percentagem da
população sem
água segura

de pessoas sem
água segura27

800

60%

Mortes infantis
anuais devido
à diarreia28

A Elizabeth, aqui rodeada pela família em Gereka,
na Papua Nova Guiné, pode gastar mais de metade do
que ganha por dia em água para todas as necessidades
da família. Fotografia: WaterAid/Tom Greenwood

£1,84

Preço de 50 litros de água
comprada a um serviço de
abastecimento de água29

Preço de 50 litros de água
como percentagem do
salário típico de uma
pessoa pobre30

54%

muitas destas áreas ficam fora dos limites das
empresas de serviços e longe de canalizações
existentes de água ou de esgotos, os residentes
podem esperar muitos anos que uma ligação formal
seja construída. O mar a aumentar de nível e os
eventos de clima extremos mais frequentes farão que
as provisões de água e a vida em geral se torne cada
vez mais frágil32.
EElizabeth Ila, de 53 anos, vive na povoação de Gereka
na periferia de Port Moresby. Numa boa semana, ganha
100 kina (£25) com o quiosque de refeições leves –
cerca de 14 kina (£3,60) por dia. O marido ganha mais
ou menos a mesma coisa em trabalhos na construção,
mas o trabalho é irregular.

A falta de água domina a vida diária neste país
desesperadamente pobre. Nas zonas rurais
montanhosas e com florestas densas, mais de 60% da
população não tem uma provisão de água segura31.
Em Port Moresby, a capital, cerca de metade das
pessoas vivem em povoações informais em encostas
escarpadas e zones sujeitas a inundações. Como

8

“Por vezes é difícil conseguir água, mas temos sorte
porque temos um poço”, diz ela. Como o poço não
é protegido, a Elizabeth e a família só usam a água
para os banhos e para lavar roupa. Para beber e
cozinhar, dependem de um serviço de provisão de água
designado Waterboy que cobra 7,5 kina (£1,84) por
50 litros – mais de 50% dos rendimentos diários da
Elizabeth.
Nos dias em que o serviço não aparece em Gereka, a
Elizabeth leva recipientes para encher em outra parte
da cidade. Por vezes tem de ir e vir várias vezes ao dia, o
que pode custar tanto como 16 kina (£3,92) em bilhetes
de machimbombo33.

Água: a que Preço? O Estado da Água no Mundo 2016

Índia
Pior no mundo relativamente ao número de pessoas
sem água segura.

75,8

M

Percentagem da
população sem
água segura

de pessoas sem
água segur34

140.000

5%

Mortes infantis
anuais devido
à diarreia35

Quase 76 milhões de pessoas na Índia vivem sem
acesso a uma provisão de água segura. A maioria
destas pessoas vive com cerca de £3 por dia37. Se
tiverem a oportunidade de comprar água a um camiãotanque, pode custar uma rupia (£0,01) por litro, por
vezes duas vezes isso se as provisões escassearem.
A falta de gestão dos recursos hídricos é o maior
problema que impede que a Índia alcance toda a
sua população com provisões de água. Os aquíferos
proporcionam 85% da água potável38,mas os níveis
estão a baixar em 56% do país39. As bombas manuais
estão a exacerbar a crise em muitas áreas ao esvaziar

£0,50

Preço de 50 litros de água
comprado a um vendedor de
água (camião tanque)36

Preço de 50 litros de água
como percentagem do
salário típico de uma
pessoa pobre37

17%

os aquíferos pouco profundos. A apropriação abusiva
durante o planeamento e a execução dos projectos de
abastecimento de água é outro factor importante. E
frequentemente os projectos usam fontes inadequadas
ou a canalização não chega às habitações.
Como resultado, milhões de pessoas obtêm água
insuficiente ou de fraca qualidade. As comunidades
acabam por depender de uma fonte única ou distante
para a água potável, levando frequentemente a
disputas e cada vez mais a discriminação contra as
principais pessoas que vão buscar água: as mulheres e
as raparigas.

Os aquíferos proporcionam 85% da água
potável, mas os níveis estão a baixar em 56%
do país. Aqui, em Nihura Basti, Kanpur, na
Índia, as raparigas fazem fila para recolher
água segura num ponto de torneiras.
Fotografia: WaterAid/Poulomi Basu
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Moçambique
Quinto no mundo relativamente à percentagem de população
sem água segura.

13,3

M

Percentagem da
população sem
água segura

de pessoas sem
água segur40

7.000

49%

Mortes infantis
anuais devido
à diarreia41

Em Boane, na periferia de Maputo, vivem duas mães:
Felizarda e Amélia. Ambas vêm de comunidades
pobres, mas há todo um mundo de diferença no modo
como têm acesso à água.
A Felizarda partilha uma torneira subsidiada pelo
governo com 500 famílias, pagando cada família 0,6
meticais (£0,01) por dia para ter água regular e segura.
Segundo diz, “vou buscar 12 latas de 20 litros por dia:
suficiente para as necessidades básicas de todos os
dias da família. Gosto da fonte de água porque está
perto da minha casa e a contribuição mensal é
suportável.”

£0,09

Preço de 50 litros de água
comprado a um vendedor
de água42

Preço de 50 litros de água
como percentagem do
salário típico de uma
pessoa pobre43

Entretanto a Amélia e o marido vivem com cerca de 100
meticais (£1,42) por dia, incluindo as receitas dela
devido à venda de 50 pães por dia. O único modo de
conseguir água é através de vendedores ilegais e custa
2,5 meticais (£0,04) por cada jerrycan de 20 litros.
Necessito de 14 jerrycans de 20 litros por dia para
cozinhar, lavar, os banhos para toda a família e para
outras necessidades,” diz esta mãe de três filhos. “Não
temos uma fonte de água aqui na vizinhança. Temos de
recorrer às torneiras de algumas pessoas que vendem
água. Cada jerrycan de 20 litros custa 2,5 meticais
(£0,04). É demasiado dinheiro. Eu não tenho trabalho
formal, vendo pão. A vida aqui é muito difícil. Hoje já
paguei 35 meticais (£0,51) para ter água44.”

A Felizarda paga
£0,01 por dia para
ter água sem limites
de uma torneira
governamental.
Fotografia:
WaterAid/Hélder Samo Gudo

A Amélia paga £0,09
apenas por 50 litros a um
vendedor de água.
Fotografia: WaterAid/Hélder Samo Gudo
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Madagáscar
Sexto no mundo relativamente à percentagem de população
sem água segura.

11,7

M

Percentagem da
população sem
água segura

de pessoas sem
água segura45

3.000

48%

Mortes infantis
anuais devido
à diarreia46

£0,50

Preço de 50 litros de água
comprado a um vendedor de
água (camião tanque)47

Preço de 50 litros de água
como percentagem do
salário típico de uma
pessoa pobre48

45%

50 litros de água poderiam custar a
alguém mais de metade do salário diário
em certas partes de Madagáscar, por
isso muita gente não tem escolha se não
ir buscar água a rios como este na região
de Analamanga.
Fotografia: WaterAid/Ernest Randriarimalala

Fontes de água: Não melhoradas em comparação com melhoradas49
Camião-tanque:

Quiosque:

Vendedor de água engarrafada:
1.000 ariary (£0,20) por litro

Uma fonte de água apoiada pelo governo,
gerida pela comunidade, custaria cerca de:
500 ariarys (£0,11) ppor mês por
família (de aproximadamente cinco pessoas)
por 10 a 20 litros por dia por pessoa.

50 ariary (£0,01) por litro

Vendedor de água itinerante:
20 ariary (£0,002) por litro

2,5 ariarys (£0,0005) por litro
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Etiópia
Quarto no mundo relativamente às filas mais longas para a água, décimo no
mundo relativamente à percentagem de população sem água segura.

42,2

M

Percentagem da
população sem
água segura

de pessoas sem
água segur50

15.000

33%

Mortes infantis
anuais devido
à diarreia51

£0,10

Preço de 50 litros de água
comprado a um vendedor
de água52

Preço de 50 litros de água
como percentagem do
salário típico de uma
pessoa pobre53

15%

Biruktawit vive em Leku Keta, em Oromia, onde as
torneiras só correm três ou quatro vezes por mês.
“A água vem e por vezes fica ligada durante até três
dias, outras vezes é desligada no final do dia. O mais
que se pode armazenar é 200-300 litros de água num
barril grande. Mas com três filhos, isso não me dura
nem uma semana. Por isso tenho de comprar água
aos vendedores por um preço muito elevado.”
Os vendedores de água geralmente são jovens a
tentar sobreviver com dificuldade transportando água
para os agregados familiares sem uma provisão
regular. Os vendedores compram a água à empresa
de serviços por apenas 4,5 birr (£1,47) por 1.000
litros mas cobram aos clientes 3 birr (£0,10) por 50
litros no local de venda, ou 30 birr (£0,98) por 50
litros a serem entregues em casa.
Para um funcionário do governo das hierarquias
baixas, tal como um contínuo ou guarda de
segurança, cujo salário diário é de cerca de 20 birr
(£0,65)53, comprar os 50 litros recomendados por dia
para si próprios poderia custar 15% do salário se
forem eles próprios buscar a água, ou 150% para que
a água lhes seja entregue. Ao enfrentar estas
despesas, muitas pessoas compram menos ou vão
buscar a água a um rio nas redondezas.
No centro de Addis Abeba, um agregado familiar
típico de classe média paga à empresa de serviços
cerca de 15 birr (£0,49) pelo abastecimento de um
mês de água canalizada constante: mais de 100 litros
por dia. Por litro, isso custa 20 vezes menos do que
comprar água a um vendedor junto de uma torneira54.

A água canalizada da empresa de serviços custa
20 vezes menos do que o preço que BIruktawit tem
de pagar pela água a um vendedor junto de uma
torneira em Oromia, na Etiópia.
Fotografia: WaterAid/Behailu Shiferaw
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Zâmbia
21º de 199 países relativamente à percentagem de população
sem água segura55.

5,4

M

Percentagem da
população sem
água segura

de pessoas sem
água segur56

3.000

35%

Mortes infantis
anuais devido
à diarreia57

Jennifer Chikwanda, de 36 anos, é uma dona de casa
e mãe de sete filhos que vive no distrito de N’gombe
em Lusaca, na Zâmbia. Ela diz que o preço da água
está cada vez mais incomportável.
Como todos os vizinhos, a Jennifer e o marido, que
é guarda de segurança, não têm um abastecimento
de água adequado, ou serviços de esgotos. Não têm
escolha se não comprar água aos vendedores de um
subúrbio vizinho mais afluente. As pessoas mais
ricas fazem furos nas próprias instalações e vendem
recipientes de água a pessoas como a Jennifer, sem
provisão própria.

£0,09

Preço de 50 litros de água
comprado a um vendedor
de água58

Preço de 50 litros de água
como percentagem do
salário típico de uma
pessoa pobre59

4%

Jennifer Chikwanda, 36 anos, empurrando um
tambor de 210 litros para casa, comprado a um
vendedor em Lusaca, na Zâmbia.
Fotografia: WaterAid/Chileshe Chanda

“Gastamos 6 kwacha (£0,38) por tambor de 210
litros e aqui em casa usamos no mínimo dois
tambores por isso acabamos por gastar 12 kwacha
(£0,76) por dia pela água de que necessitamos,” diz
a Jennifer.
Sendo as receitas médias diárias de 33 kwacha
(£2,08), custa à Jennifer e ao Joseph pelo
menos 37% dos rendimentos para satisfazer as
necessidades de água da família.
Para as pessoas da cidade que têm a sorte de ter
água canalizada, a Lusaka Water and Sewerage
Company cobra apenas 3,93 kwacha (£0,25) por
30.000 litros de água, ou £0,0004 por 50 litros60.
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3. P
 rincipais 20 países com maiores
melhorias em termos de acesso à água
Esta é uma era de progresso sem precedentes
para alcançar as pessoas mais pobres do mundo
com água segura. A meta do Objectivo de
Desenvolvimento do Milénio, de diminuir para
metade a proporção da população do planeta sem
água potável segura, foi cumprido em 2010, bem
antes do prazo de 201561. Mais de 90% das pessoas
tem agora acesso a fontes melhoradas de água
potável.

No entanto, mesmo nos países que fizeram os
progressos mais impactantes para alcançar as
pessoas durante os últimos 15 anos, dezenas de
milhões de pessoas continuam sem serviços em
relação ao direito humano básico à água segura.
As histórias aqui demonstram que, apesar de haver
muito que celebrar, a desigualdade absoluta entre
os ricos e os pobres nestas nações tem de ser
solucionada.

Tabela 3:

Principais 20 países que fizeram maiores melhorias para
aumentar o acesso à água segura62
		
		
		
Posição País

Ano 2000
População com
acesso à
água segura (%)

Ano 2015
População com
acesso à
água segura (%)

2000-2015
aumento da população
com acesso à água segura
(pontos percentuais)

1

Camboja

41,6

75,5

33,9

2

Mali

46,6

77,0

30,4

3

Rep Pop Dem de Laos

45,5

75,7

30,2

4

Etiópia

28,9

57,3

28,4

5

Malawi

62,5

90,2

27,7

6

Guiné Bissau

52,1

79,3

27,2

7

Afeganistão

30,3

55,3

25,0

8

Paraguai

73,4

98,0

24,6

9

Uganda

56,4

79,0

22,6

10

Burkina Faso

59,9

82,3

22,4

11

Suazilândia

51,9

74,1

22,2

12

Vietname

77,4

97,6

20,2

13

São Tomé e Príncipe

78,2

97,1

18,9

14

Vanuatu

75,8

94,5

18,7

15

Gana

70,5

88,7

18,2

16

Timor-Leste

54,3

71,9

17,6

17

Nigéria

51,8

68,5

16,7

18

Butão

83,9

100,0

16,1

19

Sri Lanka

79,7

95,6

15,9

20

Mauritânia

42,0

57,9

15,9
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Afeganistão
Botão

Mali
Mauritânia
Guiné-Bissau
Gana

Paraguai

Etiópia
Burkina
Faso
Nigéria
Uganda

São Tomé e
Príncipe

Malawi

RPD de Laos
Vietname
Camboja

Vanuatu

Sri Lanka
Timor Leste

Suazilândia

Camboja
País com maiores melhorias em termos de acesso à água
segura desde o ano 2000.

3,8

M

Percentagem da
população sem
água segura

de pessoas sem
água segur63

600

24%

Mortes infantis
anuais devido
à diarreia64

O Camboja tem um passado recente tumultuoso. Devido ao
genocídio e à engenharia social por parte do regime do Khmer
Rouge, perdeu-se toda uma geração de profissionais, criando
grandes lacunas de engenheiros, técnicos e profissionais de
saúde competentes. A primeira onda de licenciados pós-conflito
está agora a emergir, ajudando a liderar o desenvolvimento
do país. O progresso do acesso à água tem acompanhado
a redução da pobreza e o rápido crescimento económico do
país desde 1990; a capital, Phnom Penh goza agora de uma
cobertura de água quase universal.

£1,75

Preço de 50 litros de água
comprado a um vendedor de
água (água engarrafada)65

Preço de 50 litros de água
como percentagem do
salário típico de uma
pessoa pobre66

108%

Os pacientes nesta clínica em Koh Thom,
no Camboja, não confiam na qualidade do
abastecimento de água canalizada e por
isso bebem água engarrafada.
Fotografia: WaterAid/Kim Hak

No entanto, 80% das pessoas vivem nas zonas rurais, muitas
em pobreza extrema. Calcula-se que haja 500.000 poços de
furo através do Camboja67, mas há investimento inadequado
para ensinar as pessoas a tomar conta das tecnologias hídricas
e um fraco sistema nacional de manutenção significa que a
funcionalidade é irregular.
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Burkina Faso
10º país mais melhorado no aumento do acesso à água segura
desde o ano 2000.

3,2

M

Percentagem da
população sem
água segura

de pessoas sem
água segur68

4.000

18%

Mortes infantis
anuais devido
à diarreia69

£0,08

Preço de 50 litros de água
comprado a um vendedor
de água70

Preço de 50 litros de água
como percentagem do
salário típico de uma
pessoa pobre71

9%

Marie Kabore vive
nos subúrbios de
Ouagadougou, no Burkina
Faso. Gasta cerca de
20% do salário diário,
e diversas horas do seu
tempo a conseguir água
suficiente para a família,
junto de vendedores na
área onde vive.
Fotografia: WaterAid/Basile Ouedraogo

Durante os anos oitenta, a cobertura de água
espalhou-se rapidamente como parte integral do
desenvolvimento nacional da habitação em todo o
Burkina Faso. A empresa de serviços ONEA (National
Office of Water and Sanitation) continua a ser uma
empresa pública, estando o governo a implementar
subscrições de baixo custo e tarifas para as
comunidades pobres.
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Apesar das dificuldades políticas, as melhorias
recentes do acesso à água segura foram
impulsionadas pelos líderes do governo, uma vontade
política forte e parcerias entre os sectores público
e privado. No entanto, ainda há muito a fazer para
alcançar quase um quinto da população que até agora
ficou de fora.
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Gana
15º país mais melhorado no aumento do acesso à água segura
desde o ano 2000.

3

M

Percentagem da
população sem
água segura

de pessoas sem
água segur72

3.000

11%

Mortes infantis
anuais devido
à diarreia73

Uma vez que a provisão de água canalizada é errática
ou inexistente em muitas partes da capital, Accra, os
residentes são forçados a adquirir água de outros
modos. Para quem o pode pagar, há grandes
quantidades que são entregues em casa pelos
camiões-tanque e armazenadas em tanques ou barris;
quem tem meios mais modestos deve comprar a água
diariamente ao balde.
Doris Oparebia (na fotografia) vive numa palhota junto
de um hotel em construção em Accra. Vive com 10
cedis por dia (£1,80), que ganha cozinhando e
vendendo refeições aos trabalhadores da construção.
Para a água, depende do camião que faz entregas
diárias à zona onde vive.

£0,45

Preço de 50 litros de água
comprado a um vendedor
de água74

Preço de 50 litros de água
como percentagem do
salário típico de uma
pessoa pobre75

25%

Por 0,5 cedis (£0,09) podem comprar um balde de
10 litros ao camião-tanque. Comprar o suficiente para
o consumo típico de uma família pobre de 100 litros
por dia custaria a alguém 50% dos rendimentos.
Os proprietários de casas de classe média que
podem dar-se ao luxo de ter um tanque de água
no agregado familiar pagam 0,16 cedis (£0,03) por
dez litros – três vezes mais barato. E as pessoas
com um abastecimento canalizado pagam à Ghana
Water Company tão pouco como 0,01 cedis (£0,002)
por dez litros – cerca de 50 vezes menos do que
paga a Doris76.

família da Doris Oparebia vive
numa palhota em Accra, no Gana,
e paga 50 vezes mais pela água
do que um agregado familiar de
classe média com uma provisão
de água canalizada.
Fotografia: WaterAid/Elio Stamm
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4. O
 que podemos fazer para resolver
o problema
Os líderes mundiais comprometeram-se a alcançar
toda a gente em todo o lado com água segura e
saneamento até 2030 – este é o Objectivo 6, assinado
em Setembro de 2015 por todos os 193 estados
membros da ONU como parte dos 17 Objectivos
Globais para o Desenvolvimento Sustentável77.
Mesmo sem este acordo histórico, a combinação da
saúde e das vantagens económicas representa um
argumento convincente para uma acção política
urgente. Para instalar uma unidade de água básica e
uma latrina que funcione e para as manter a funcionar
por 10 anos, pode custar tão pouco como £70 por
pessoa78. E, por cada £1 investida em água e
saneamento, recuperam-se em média pelo menos
£4 em aumento de produtividade, principalmente
devido às melhorias na saúde e ao aumento do
tempo disponível para trabalhar79. Poderiam salvarse as vidas de cerca de 315.000 crianças todos os
anos, e muitas mais crianças teriam a nutrição de
que necessitam para crescer e viver vidas cheias.

Agora que os Objectivos Globais para o
Desenvolvimento Sustentável foram assinados, sendo
o acesso universal à água segura uma meta dedicada,
temos de garantir que se dá maior prioridade política
a aumentar e a direccionar os recursos para quem tem
necessidade mais urgente, o que significa mais
fundos dos governos doadores e dos governos dos
países em desenvolvimento, tarifas e ligações
económicas, e um sector vibrante e bem
regulamentado para criar serviços de água fiáveis e
acessíveis que possam ser usados por toda a gente80.

£1

Por cada
investida na
água e no
saneamento……

recuperam-se em média pelo menos
em aumento de produtividade,
principalmente devido a uma
saúde melhor e mais
tempo para trabalhar.

£479

A WaterAid pede as seguintes acções urgentes para
alcançar toda a gente em todo o lado com água segura:
•	Os governos têm de aumentar dramaticamente e a longo prazo o financiamento público para a água,
o saneamento e a higiene, construindo os sistemas nacionais robustos necessários para alcançar o
acesso universal aos serviços sustentáveis.
•	Os governos doadores têm de direccionar a ajuda crucial para os países e comunidades que mais
necessitam e uniformizá-la com os sistemas e planos nacionais.
•	Os governos e os doadores da ajuda têm de dar prioridade a alcançar as pessoas pobres e
marginalizadas com melhorias aos serviços, e têm de garantir que são económicos para todos.
•	Os sectores público e privado têm de cooperar mais eficazmente para conseguir acesso universal
à água, ao saneamento e à higiene nos locais de trabalho, nas comunidades, e através das
cadeias de abastecimento. A iniciativa emergente da UNICEF, “WASH4Work”, é uma oportunidade
essencial para reunir empresas, governos, e agências multilaterais para conseguir este objectivo81.
•	Os governos têm de adoptar uma abordagem integrada, assegurando que o acesso melhorado aos
serviços de água, saneamento e higiene é incluído nos planos, políticas e programas sobre saúde,
nutrição, educação, igualdade entre os géneros e emprego.
•	Os governos têm de garantir que as promessas feitas na cimeira do clima de 2015 em Paris são
implementadas. Os fluxos financeiros para a adaptação climática têm de aumentar, e os canais
através dos quais irão fluir têm de ser esclarecidos, de modo a que as comunidades mais pobres e
mais vulneráveis sejam capazes de se adaptar aos impactos das mudanças climáticas. Aumentar
a segurança hídrica para estas comunidades tem de ser considerada um mecanismo de adaptação
apropriado e ser uma prioridade no âmbito dos planos de adaptação.
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Anexo:
Estado da Água no Mundo: percentagem da população que vive
sem acesso à água segura, do mais baixo ao mais elevado, 201682
País

% da população
sem acesso

País

% da população
sem acesso

Samoa Americana

0

Suécia

0

Andorra

0

Suíça

0

Arménia

0

Tokelau

0

Austrália

0

Turquia

0

Áustria

0

Reino Unido

0

Bahrain

0

Butão

0

Bélgica

0

Ilhas Virgens EUA

0

Chipre

0

Martinica

0

República Checa

0

Ilhas de Cook

0,1

Dinamarca

0

Bósnia e Herzegovina

0,1

Finlândia

0

Maurícias

0,1

França

0

Canadá

0,2

Polinésia francesa

0

Barbados

0,3

Geórgia

0

Bielorrússia

0,3

Alemanha

0

Uruguai

0,3

Grécia

0

Montenegro

0,3

Groenlândia

0

Rep Pop Dem da Coreia

0,3

Hungria

0

Estónia

0,4

Islândia

0

Emiratos Árabes Unidos

0,4

Israel

0

Croácia

0,4

Itália

0

Tonga

0,4

Japão

0

Guam

0,5

Luxemburgo

0

Eslovénia

0,5

Malta

0

Belize

0,5

Mónaco

0

Bulgária

0,6

Países Baixos

0

Egipto

0,6

Nova Zelândia

0

FYROM Macedónia

0,6

Noruega

0

Guadalupe

0,7

Portugal

0

Letónia

0,7

Qatar

0

Estados Unidos da América

0,8

Roménia

0

Sérvia

0,8

Singapura

0

Reunião

0,9

Eslováquia

0

Argentina

0,9

Espanha

0

Kuwait

1,0
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País

% da população
sem acesso

País

% da população
sem acesso

Chile

1,0

Trinidad e Tobago

4,9

Montserrat

1,0

Albânia

4,9

Samoa

1,0

Saint Vincent & Grenadines

4,9

Líbano

1,0

Cuba

5,1

Maldivas

1,4

Suriname

5,2

Niue

1,5

Panamá

5,3

Nova Caledónia

1,5

Ilhas de Marshall

5,4

Bahamas

1,6

Anguila

5,4

Polónia

1,7

Vanuatu

5,5

Saint Kitss e Nevis

1,7

Índia

5,9

Guiana

1,7

El Salvador

6,2

Malásia

1,8

Jamaica

6,2

Brasil

1,9

Omã

6,6

Aruba

1,9

Gabão

6,8

Paraguai

2,0

África do Sul

6,8

Irlanda

2,1

Venezuela

6,9

Antígua e Barbuda

2,1

Cazaquistão

7,1

Tailândia

2,2

Guatemala

7,2

Costa Rica

2,2

Filipinas

8,2

Tunísia

2,3

Cabo Verde

8,3

Tuvalu

2,3

Nepal

8,4

Vietname

2,4

Paquistão

8,6

Ilhas Marianas Norte

2,5

Colômbia

8,6

Ilhas Caimão

2,6

Honduras

8,8

São Tomé e Príncipe

2,9

Namíbia

9,0

Arábia Saudita

3,0

Gâmbia

9,8

Federação Russa

3,1

Malawi

9,8

Jordânia

3,1

República Árabe da Síria

9,9

Grenada

3,4

Cômoros

9,9

Lituânia

3,4

Bolívia

10,0

Nauru

3,5

Djibuti

10,0

Saint Lucia

3,7

Quirguistão

10,0

Botswana

3,8

Micronésia

11,0

Ucrânia

3,8

Gana

11,3

Irão

3,8

Moldova

11,6

México

3,9

Indonésia

12,6

Seychelles

4,3

Azerbaijão

13,0

Fiji

4,3

Nicarágua

13,0

Sri Lanka

4,4

Equador

13,1

China

4,5

Bangladesh

13,1
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País

% da população
sem acesso

País

% da população
sem acesso

Peru

13,3

Eritreia

42,2

Iraque

13,4

Haiti

42,3

Marrocos

14,6

Etiópia

42,7

República Dominicana

15,3

Rep. Unida da Tanzânia

44,4

Argélia

16,4

Afeganistão

44,7

Burkina Faso

17,7

Rep. Democrática do Congo

47,6

Costa do Marfim

18,1

Madagáscar

48,5

Lesoto

18,2

Moçambique

48,9

Ilhas de Salomão

19,2

Chade

49,2

Myanmar

19,4

Angola

51,0

Guiné Bissau

20,7

Guiné Equatorial

52,1

Uganda

21,0

Papua Nova Guiné

60,0

Senegal

21,5

Bermudas

Sem dados

Benim

22,1

Ilhas Virgens Britânicas

Sem dados

Mali

23,0

Brunei Darussalam

Sem dados

Zimbabué

23,1

Ilhas do Canal

Sem dados

Guiné

23,2

China, Hong Kong RAE

Sem dados

Congo

23,5

China, Macau, RAE

Sem dados

Ruanda

23,9

Dominica

Sem dados

Burundi

24,1

Ilhas Faraó

Sem dados

Ilhas Malvinas

Sem dados

República Popular Democrática
de Laos

24,3

Guiana francesa

Sem dados

Camarões

24,4

Ilha de Man

Sem dados

Libéria

24,4

Líbia

Sem dados

Camboja

24,5

Liechtenstein

Sem dados

Suazilândia

25,9

Mayotte

Sem dados

Tajiquistão

26,2

Antilhas holandesas

Sem dados

Timor-Leste

28,1

Palau

Sem dados

Nigéria

31,5

Porto Rico

Sem dados

República Centro Africana

31,5

República da Coreia

Sem dados

Kiribati

33,1

San Marino

Sem dados

Zâmbia

34,6

Somália

Sem dados

Mongólia

35,6

Sudão

Sem dados

Quénia

36,8

Turquemenistão

Sem dados

Togo

36,9

Ilhas Turcas e Caicos

Sem dados

Serra Leoa

37,4

Uzbequistão

Sem dados

Sudão do Sul

41,3

Saara Ocidental

Sem dados

Palestina

41,6

Iémen

Sem dados

Níger

41,8

Mauritânia

42,1
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Água: a que Preço? O Estado da Água no Mundo 2016

Adama Kabore vive na periferia de Ouagadougou no
Burkina Faso. Não tem o seu próprio abastecimento
de água por isso tem de comprar água nas torneiras
próximas dele. “Desde ontem que não tenho água
em casa. Ontem consegui alguma água de um amigo
para beber e me poder lavar. Desde esta manhã que
há um corte de água nas fontes do governo. Como é
possível ser-se obrigado a suplicar para ter água e
viver assim? A água é uma necessidade vital.”
Fotografia: WaterAid/Basile Ouedraogo
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