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Gita Maity, 63 anos, recolhe
água suja na margem do lago
próximo da sua casa. Área de
Madhab Nagar de Pathar Pratima
sob a autoridade do distrito de
South 24 Parganas em Bengala
Ocidental, Índia. Fevereiro de 2021.

Quando as pessoas não têm acesso
a água potável quando dela precisam,
as suas vidas são afectadas por
problemas de saúde, pela pobreza e pelo
fardo interminável da procura de água.
As alterações climáticas tornam a situação
mais difícil devido ao seu impacto na água
através de inundações extremas, secas
mais prolongadas e a subida do nível
do mar.
No entanto, um simples ponto de água
que forneça água limpa para consumo,
independentemente do clima, pode
ajudar a proporcionar protecção contra
as alterações climáticas e o conhecimento
de que a água de amanhã será obtida
tão facilmente como a de ontem.

Sem uma fonte fiável e acessível de água potável,
a vida quotidiana é um desafio. As comunidades
afectadas pelo clima vêem-se obrigadas a depender
de água suja, que lhes causa doenças, ou a percorrer
longas distâncias para obter água potável.
O tempo despendido à procura de água potável,
a recuperar de doenças ou a cuidar de quem está
doente é um tempo que podia ser despendido
a aprender e a ganhar a vida. Para as raparigas
e as mulheres encarregadas de recolher água,
a obrigação de percorrer distâncias mais longas
para encontrar uma fonte de água limpa retira
tempo à sua educação e tem um impacto
desproporcional nas suas vidas.
Os 2,2 mil milhões de pessoas1 que não dispõem
de um abastecimento de água segura e fiável
carecem da protecção mais fundamental contra
as alterações climáticas, as quais aumentam
a imprevisibilidade dos perfis meteorológicos,
resultando em catástrofes naturais extremas.
É através da água que o impacto imediato da
crise climática se faz sentir. As inundações mais
frequentes e extremas estão a poluir fontes de
água frágeis e as secas mais prolongadas estão
a secar as nascentes e os poços.
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Parul Begum, 35 anos, atravessa
a estrada danificada próximo da
sua casa em Shaibbati Poshchim
Para, Bangladeche. Parul recebeu
um equipamento doméstico
de recolha de águas pluviais da
WaterAid depois de a água do rio
se ter tornado salgada e imprópria
para consumo devido a ciclones.
O equipamento armazena,
preserva e recolhe a água da chuva
de modo a poder ser consumida.
Paikgacha, Khulna, Bangladeche.
Setembro de 2018.

Sem uma fonte fiável de água limpa,
não é possível uma vida segura, digna
e saudável.

Um criador de
gado leva vacas
e bois a beber
no leito de um
rio parcialmente
seco. Sablogo,
Burquina Faso.
Janeiro de 2018.

Sem água limpa para beber, cozinhar ou lavar,
as comunidades enfraquecem e as pessoas
adoecem, colocando em risco as suas vidas,
os seus meios de subsistência e o seu futuro.

À medida que enfrentamos os impactos crescentes
das alterações climáticas, devemos dar uma atenção
urgente à garantia de que todas as comunidades
disponham de uma fonte de água sustentável.
Caso contrário, num futuro próximo, as pessoas que
precisam de tempo para frequentar a escola e construir
um futuro próspero para as suas famílias perderão
cada vez mais tempo à procura de água potável.

Perante o cenário existente de alteração do
clima, prevê-se que até 2030 a escassez de água
em alguns lugares áridos e semi-áridos obrigará
entre 24 e 700 milhões de pessoas a abandonar
as suas casas.2
Actualmente, cerca de quatro mil milhões de
pessoas vivem em áreas com escassez de água,
em que a procura de água supera a oferta
disponível em determinadas alturas do ano.3
Prevê-se que até 2050 esse número aumente
para cerca de cinco mil milhões.4
As inundações intensas causadas pelas alterações
climáticas fazem com que seja mais difícil as pessoas
encontrarem água potável. Em todo o mundo, cerca
de 1,5 mil milhões de pessoas estão directamente
expostas ao risco de inundações extremas – mais de
um terço são pobres.5 As inundações podem privar
as comunidades de água potável ao danificar as
infra-estruturas hídricas, bem como ao contaminar
as fontes de água, resultando na propagação de
doenças mortais como a cólera.2

As comunidades apresentadas neste relatório vivem
na linha de frente da crise climática. A menos que sejam
tomadas medidas urgentes para ajudar a proteger
as pessoas vulneráveis contra os seus impactos
crescentes e a reduzir as emissões de carbono que
causam as alterações climáticas, as comunidades irão
perder os seus meios de subsistência e as suas vidas,
à medida que a escassez de água e a contaminação
se solidificam. Estas comunidades são as que menos
têm contribuído para causar as alterações climáticas,
mas são as que mais saem a perder.
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Eveline Kabore transporta água suja
recolhida num buraco cavado na
areia, no leito de um rio parcialmente
seco, localizado em Sablogo,
Burquina Faso. Janeiro de 2018.

Como é o acesso à água em todo o mundo?1

Uma em dez pessoas em todo o mundo, ou seja, 785 milhões de
pessoas,1 não dispõem sequer da fonte mais básica de água limpa
e 2,2 mil milhões1 não possuem uma torneira ou bomba própria
que proporcione uma fonte de água fiável para consumo.

Gerida com segurança:
Água potável de uma fonte de água melhoradai que esteja localizada
na habitação, disponível quando necessária e livre de contaminação.
É este o nível que a comunidade internacional se comprometeu
a garantir a todas as pessoas até 2030 no âmbito do objectivo de
desenvolvimento sustentável 6. Neste documento, a água gerida
com segurança é também referida como “água segura”.
Quantas pessoas dispõem da mesma? 5,3 mil milhões (71%)

Graças aos objectivos de desenvolvimento sustentável (ODS), quase
todos os governos comprometeram-se a garantir que, até 2030, todas
as pessoas, em toda a parte, possam contar com uma fonte sustentável
de água segura. Mas o impacto das alterações climáticas está a colocar
este objectivo em maior risco de fracasso e mesmo a eliminar fontes
de água limpa previamente fiáveis.
Quando o acesso à água se torna mais difícil e menos previsível,
o impacto nas pessoas passa geralmente despercebido. Além das
catástrofes naturais, que arrebatam títulos de primeira página
passageiros, o efeito diário das alterações climáticas é muitas vezes
sentido através do recurso finito do tempo.

Água básica:
Água potável de uma fonte “melhorada”, uma fonte concebida para
fornecer água potável (por exemplo, um furo ou um poço coberto),
cuja recolha não demore mais do que 30 minutos nos dois sentidos,
incluindo o tempo de espera. Neste documento, esta água é referida
como “água limpa”.
Quantas pessoas dispõem da mesma? 1,4 mil milhões (19%)

Água não melhorada:
Água potável de um poço escavado não protegido ou de
uma nascente não protegida.
Quantas pessoas dispõem da mesma? 435 milhões (6%)
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Água restrita:
Água potável de uma fonte “melhorada” cuja recolha exceda
30 minutos nos dois sentidos, incluindo o tempo de espera.
Quantas pessoas dispõem da mesma? 206 milhões (3%)

As alterações climáticas ameaçam a água através das inundações
e da subida do nível do mar, os quais poluem as fontes de água
doce e contaminam os reservatórios subterrâneos de água com sal,
tornando-os impróprios para consumo. As secas mais frequentes,
associadas à redução da precipitação e à subida das temperaturas,
resultam igualmente em menor disponibilidade de água disponível em
determinadas zonas. Os perfis meteorológicos imprevisíveis afectam
ainda mais as comunidades se a gestão dos recursos hídricos disponíveis
for limitada ou inexistente e se não for mantido um equilíbrio prudente
dos requisitos antagónicos da utilização doméstica, industrial e agrícola.
O impacto das alterações climáticas, além da gestão deficiente do
abastecimento de água, significa que as pessoas têm de percorrer
diariamente quilómetros para obter água, muitas vezes tendo de recorrer
à utilização de água suja e passando tempo a recuperar das doenças
graves que esta causa. Perpetua-se, assim, um ciclo vicioso de pobreza,
privando as pessoas de oportunidades educativas e do tempo necessário
para ganhar a vida. Cada minuto despendido na procura de água é um
minuto que não está disponível para construir um futuro melhor.

Água superficial:
Água potável directamente de um rio, barragem, lago, albufeira,
curso de água, canal ou canal de irrigação.
Quantas pessoas dispõem da mesma? 144 milhões (2%)

i. Uma fonte de água potável melhorada é uma fonte que, devido à natureza da sua
construção, protege adequadamente a água de contaminação exterior, em particular, causada
por matéria fecal. Entre os exemplos, contam-se os seguintes: ligação doméstica a água
canalizada, coluna de água pública, poço escavado protegido, nascente protegida.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que é necessário
um mínimo de 50 litros de água por pessoa e por dia para satisfazer
as necessidades básicas de beber, cozinhar e lavar.6
WaterAid/Anindito Mukherjee

Kailash Chandra, um pescador,
fotografado a pescar próximo do
seu campo na aldeia de Singiri,
nos arredores de Bhadrak,
Bhuvaneshwar, Odisha, Índia.
Janeiro de 2020.

Assim, uma mulher responsável por recolher água para uma família
de quatro pessoas, obrigada a fazer uma viagem de ida e volta de
meia hora com um bidão de 20 litros, passaria cinco horas por dia só
a recolher água. Ou o equivalente a dois meses e meio por ano.
Dispor de uma fonte fiável de água limpa é uma primeira linha de
defesa contra as alterações climáticas e, contudo, muito pouca atenção e
investimento são dedicados a ajudar a responder a esta necessidade mais
básica das comunidades vulneráveis.
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Por que razão as pessoas
não têm acesso a água
limpa?

Por que razão as alterações
climáticas afectam a água?
Um homem idoso debate-se
para recolher água de uma bomba
manual na aldeia de Saipur Maafi,
na região de Bundelkhand, em Uttar
Pradesh, na Índia. Março de 2018.

Entre 2000 e 2017, 1,8 mil milhões de pessoas
obtiveram acesso a, pelo menos, um serviço básico
de água,1 mas uma em dez pessoas ainda não dispõe
de água potável próximo de casa. As alterações
climáticas ameaçam um retrocesso deste progresso
de décadas, pois são um multiplicador de ameaças,
exacerbando as inúmeras barreiras que impedem
que a água potável chegue a todas as pessoas.
Algumas das razões pelas quais as pessoas não
têm água limpa incluem:
Ausência de investimentos:
Embora alguns governos tenham estratégias de
água, saneamento e higiene (ASH) implementadas,
o investimento insuficiente para garantir o
abastecimento de água limpa e fiável significa que,
no geral, estes planos não são cumpridos. Além
disso, verifica-se uma ausência de investimentos
para garantir que a força de trabalho dos serviços
de água seja devidamente paga e treinada para
concretizar projectos de infra-estruturas hídricas.

Exigências antagónicas:
Quase 70% do mundo está coberto por água,
mas apenas 2,5% dessa água é doce.9 A água doce
é crítica para a vida humana, mas apenas 1% da água
doce total é facilmente acessível, sendo que a maior
parte se encontra presa em glaciares.9 Embora
a quantidade de água doce tenha permanecido
praticamente a mesma ao longo do tempo,4 a
industrialização crescente e as exigências das
economias emergentes aumentam a procura de
água, exercendo pressão sobre as necessidades
domésticas e agrícolas.
Mas, em última análise, as pessoas não têm
água limpa porque os poderes instituídos não
a consideram essencial.

Embora a extensão de alguns efeitos das alterações
climáticas não possa ser completamente prevista,
como o nível de chuva e a precipitação, cerca
de 74% das catástrofes naturais entre 2001 e
2018 relacionaram-se com a água.10 Os impactos
frequentemente imprevisíveis das alterações
climáticas na água significam maior incerteza,
o que confere uma importância acrescida ao
planeamento em torno da gestão da água.  
Mas por que razão os impactos imediatos das
alterações climáticas se manifestam no ciclo da água?
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Desigualdades:
Embora o acesso a água segura seja um
direito humano7 e uma ambição dos ODS das
Nações Unidas,8 existem factores políticos, sociais
e económicos que afectam a probabilidade
de alguém lhe ter acesso. Os grupos sociais
marginalizados com base no género, etnia,
deficiência, casta e religião têm menos
probabilidade de ter acesso a água segura.

As alterações climáticas tiveram um impacto
profundo no ciclo mundial da água.

Saneamento precário:
As questões da água e do saneamento estão
interligadas. Uma em quatro pessoas, ou seja, dois
mil milhões de pessoas em todo o mundo, não
dispõe de um sanitário condigno.1 Menos de metade
da população mundial pode contar com um sanitário
ligado a um sistema que faz a gestão segura dos
dejectos humanos e os elimina e 673 milhões de
pessoas não têm alternativa senão defecar a céu
aberto.1 O resultado é a contaminação das fontes de
água com fezes humanas, expondo as comunidades
a bactérias nocivas que causam doenças fatais.
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Evaporação
O ar quente retém mais humidade do que o ar frio.
Globalmente, a humidade aumenta cerca de 7%
para cada subida de 1 grau.11 Quer isto dizer que,
à medida que o mundo se torna mais quente, o ar
extrai mais água dos oceanos, dos rios, dos lagos,
do solo e das plantas. O processo contribui para o
depauperamento das fontes de água. No Burquina
Faso, por exemplo, estima-se que cerca de 60%
da água recolhida em reservatórios se perde por
evaporação antes de poder ser utilizada.12

Oceanos
À medida que os mantos de gelo e os glaciares
derretem devido ao clima mais quente, é adicionada
mais água aos oceanos, resultando na subida do
nível do mar. Embora a subida do nível do mar não
seja uniforme a nível global e varie regionalmente,
prevê-se que ao longo do século XXI o nível do mar
no mundo suba para 0,6 m a 2,1 m e, possivelmente,
mais.13 A subida do nível do mar é um factor crítico
que torna os países de baixa altitude, como o
Bangladeche, o qual registará uma subida do nível
do mar ao longo da sua costa que pode chegar
a 1,5 m até ao final do século,14 particularmente
vulneráveis às alterações climáticas.
A subida do nível do mar pode levar à intrusão
de água salgada em terras utilizadas na agricultura
e infiltrar-se em fontes de água subterrânea,
tornando-as impróprias para consumo. Este processo
de salinização destrói toda a vegetação e outros
organismos que vivem no solo, transformando terras
férteis e produtivas em terras estéreis.15 Além disso,
é prejudicial à saúde humana, pois a salinidade da
água potável está ligada a doenças cardiovasculares,
hipertensão, diarreia e dores abdominais.16,17
Secas
Embora as secas tenham inúmeras causas (por
exemplo, o facto de as regiões não receberem chuva
durante longos períodos de tempo), as alterações
climáticas aumentam a probabilidade de seca em
muitas regiões do mundo. O clima mais quente
pode causar mais evaporação do solo, pelo que
os períodos de baixa precipitação são mais secos
do que seriam em condições mais frias.17

Precipitação
Quando o ar está carregado de ar mais quente
e húmido devido a um processo de evaporação
intenso, é mais provável que caia chuva ou neve
adicional. Um mundo mais quente significa chuvas
mais fortes e frequentes, o que pode resultar em
inundações, especialmente nas regiões costeiras
baixas. As inundações destroem plantações e
casas e prejudicam o desenvolvimento económico
das comunidades.
Em regiões onde não chove há algum tempo, podem
ocorrer chuvas fortes na forma de intensos aguaceiros
que não ajudam em muito as culturas ou o aumento
das reservas de água. Em lugar de se infiltrar
gradualmente no solo e recarregar as fontes de água
subterrânea, a água atinge o solo duro e escorre,
causando muitas vezes inundações desastrosas.

Em anos recentes, assistiu-se a períodos secos
prolongados e intensos em diferentes lugares, como
a Califórnia e a Austrália, a África do Sul e partes
da África Oriental.18 O impacto das secas é também
frequentemente exacerbado por uma gestão da
água e por infra-estruturas deficientes, que não
captam nem retêm as águas pluviais, bem como
pela inexistência de sistemas de vigilância para
prever a escassez de água.

Escoamento superficial e caudais
A precipitação mais concentrada e intensa pode
aumentar a quantidade de água que flui sobre o solo
após uma tempestade ou ciclone. O escoamento
superficial pode captar detritos, sujidade e bactérias
nocivas e despejá-los em fontes de água limpa.
Inverter a maré: a situação da água no mundo em 2021 / 7

Como a falta de água limpa afecta os

Como a falta de água limpa afecta a

grupos marginalizados

A falta de acesso a água potável afecta
desproporcionalmente os grupos marginalizados,
particularmente as mulheres e as raparigas,
as pessoas com deficiência e os idosos. Por
conseguinte, a perda de uma fonte de água é
particularmente problemática, tornando mais difícil
viver uma vida independente, saudável e digna.
Todos os anos, as mulheres e as raparigas passam
colectivamente cerca de 200 milhões de horas
– ou cerca de 23 000 anos – a andar a pé só para
recolher água.19 Em alguns casos, o acesso à água
pode ser particularmente problemático, como na
África Subsariana; estima-se que cerca de 63% das
mulheres são responsáveispela recolha de água
doméstica nas áreas rurais.20
Quando é dedicado tanto tempo à recolha de água,
as mulheres e as raparigas são impedidas de receber
uma educação ou de ganhar a vida. Globalmente,
uma em cinco raparigas em idade escolar não
frequenta a escola, em comparação com um em
seis rapazes, e a recolha de água é uma das razões
desta estatística.21
Os idosos em países de rendimento baixo e médio
contam-se entre os grupos mais vulneráveis quando
expostos aos efeitos das alterações climáticas.

Ansar Ali, 72 anos, e outro homem transportam
a sua própria água potável segura. Vivem em
Satkhira, onde a água é extremamente salgada e está
contaminada com ferro e arsénio. A WaterAid, apoiada
por parceiros, incluindo a Severn Trent, está a trabalhar
nesta comunidade para melhorar o acesso a ASH.
Assasuni, Bangladeche. Setembro de 2019.

Dois terços das pessoas com idade igual ou superior
a 60 anos vivem em países de rendimento baixo e
médio, em que a ocorrência de catástrofes é mais
provável.22 A insegurança em matéria de água
constitui uma importante fonte de tensão e despesa
que afecta os idosos, os quais são muitas vezes mal
servidos pelos serviços e instalações existentes nas
suas comunidades.
As pessoas com deficiência representam cerca
de 15% da população global.23 A discriminação
e a marginalização significam que as pessoas com
deficiência são afectadas de forma especial pela
crise climática. As catástrofes afectam gravemente
o acesso das pessoas com deficiência a água potável
limpa e a saneamento, bem como a produtos
alimentares e a serviços de saúde.
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saúde

Sem água limpa, as comunidades não têm alternativa
senão depender de fontes de água suja e não
protegida que contém muitas vezes matéria fecal.
As inundações resultam no extravasamento de
latrinas e esgotos, contaminando as fontes de água.
Além disso, as temperaturas mais elevadas causadas
pelas alterações climáticas facilitam a reprodução
de bactérias e patógenos nocivos, incluindo as
bactérias da cólera, tornando mais prováveis os
surtos desta doença mortal.24 Enquanto recuperam
de doenças, as pessoas ficam impedidas de trabalhar
ou de frequentar a escola, o que as coloca em risco
crescente de pobreza extrema e marginalização.
As unidades de saúde dotadas de recursos limitados
ficam entregues à luta contra as crises sanitárias
relacionadas com a água. Em todo o mundo, uma
em quatro unidades de saúde não tem serviços
de água no local, o que afecta dois mil milhões de
pessoas.25 A situação é pior nos 47 países menos
desenvolvidos (PMD) do mundo, em que uma
em duas unidades de saúde não dispõe de água
potável básica.25 Este problema não só coloca os
profissionais de saúde em risco, mas obriga-os
potencialmente a identificar e recolher água junto
de fontes alternativas, subtraindo tempo precioso
aos cuidados dos pacientes.

Em cima: Mary Khobiri, 34 anos,
enfermeira e parteira, lavando
as mãos no centro de saúde de
Mangamba, Machinga, Malavi.
Abril de 2019.
Salimata Dagnogo, 32 anos,
enfermeira-chefe do Centro de
Saúde de Talo. Salimata enfrentou
grandes dificuldades nas suas
funções devido à indisponibilidade
de água limpa, preocupando-se
com o impacto desta situação na
exposição a doenças infecciosas.
Município de Falo, Circle of Bla,
região de Segou, Mali.
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Adaptação
Tanto a atenuação (redução das
emissões de carbono) como a
adaptação (gestão das ameaças
das alterações climáticas) são
essenciais para proteger as
pessoas e o planeta. 2020 foi
o ano mais quente de que há
registo e o mundo está a avançar
para um aumento médio da
temperatura de 3,2 graus até ao
final deste século.26 É alarmante
constatar que existe uma
probabilidade de um em cinco de
as temperaturas globais anuais
virem a ser pelo menos 1,5 graus
mais elevadas do que em tempos
pré-industriais nos próximos
cinco anos.27
Embora seja claro que as
crises do clima e da água
estão inextricavelmente
ligadas, os governos nacionais
e os doadores não estão a
fazer o suficiente para ajudar
as pessoas mais vulneráveis do
mundo a adaptar‑se aos efeitos
das alterações climáticas.
Apenas 1% dos milhares
de milhões prometidos
globalmente para combater
as alterações climáticas

é investido na protecção e no
abastecimento de água limpa
às comunidades vulneráveis.28
Em alguns países, em que o
acesso a água já é inadequado,
tal equivale a 1 USD por pessoa
e por ano.28
São muito poucos os países
de baixo rendimento que se
contam entre os principais
beneficiários do financiamento
climático público para a água.
Dos 20 países que recebem os
maiores níveis de financiamento
climático para programas de
água, 19 são de rendimento
médio, apesar de os países mais
pobres do mundo serem os
mais vulneráveis às alterações
climáticas.28
Os baixos níveis de despesa
nos países mais vulneráveis 
indicam que o papel da água e
dos serviços de ASH em geral na
construção de resiliência entre
as comunidades afectadas pelo
clima não é reconhecido.
A disponibilização de água
resiliente ao clima a todas as
pessoas, em toda a parte, teria
um impacto transformador na
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capacidade de adaptação das
pessoas às alterações climáticas
e no desenvolvimento geral de
um país.
A boa notícia é que, na
maioria dos casos, com as
infra‑estruturas capazes de
responder às catástrofes
climáticas, uma gestão dos
recursos e os investimento
correctos, existe água disponível
para satisfazer as necessidades
domésticas de todos. Por
exemplo, um estudo recente
concluiu que a maioria dos
países africanos, mesmo os da
região do Sahel, dispõe de boas
reservas de água subterrânea
que poderão, se a extracção for
cuidadosamente controlada,
proporcionar uma fonte de água
que ajudaria as comunidades
a tornarem-se resilientes
às alterações climáticas.29

Estratégias de adaptação em matéria de água

Investimento

Todas as pessoas, em toda a parte, necessitam de um abastecimento
de água fiável. Os governos devem procurar adoptar soluções práticas,
acessíveis e sustentáveispara garantir que as pessoas tenham acesso
a água limpa durante todo o ano.
I nstalando bombas manuais e sanitários em áreas propensas a
inundações, para que as comunidades tenham água limpa quando
ocorrerem cheias. As bombas captam as águas subterrâneas
e protegem as reservas de água da contaminação. Os sanitários
elevados significam que as pessoas podem utilizá-los com
segurança quando o nível da água subir e que a água potável
não é contaminada com dejectos humanos.
A
 brindo furos para atingir as águas subterrâneas, que são mais
fiáveise menos vulneráveis às alterações climáticas. No entanto, os
níveis de abastecimento devem ser cuidadosamente controlados para
evitar a extracção de mais do que a quantidade reposta pela recarga.
A
 rmazenando a água da chuva em tanques no telhado ou em lagos
vedados para as épocas de seca e quando a água subterrânea é
salgada ou está contaminada, para que as comunidades disponham
de água doce em momentos críticos. A água do lago é filtrada para
torná-la própria para consumo.
A
 judando as comunidades a controlar os níveis de água para que
possam preparar-se para os períodos de escassez.
É
 necessário instalar sistemas de água robustos para garantir que
os serviços possam ser rapidamente restabelecidos após catástrofes
causadas pelo clima.

O financiamento da luta contra
as alterações climáticas é um
investimento que tanto se destina
à redução das emissões que
contribuem para as alterações
climáticas, como a acções
adaptativas para minimizar os
impactos negativos das alterações
climáticas.

WaterAid/DRIK/Habibul Haque

Salim Said, 71 anos, e a mulher
à entrada da sua casa, que foi
destruída pelas cheias,
em Mbgala, Dar es Salaam,
Tanzânia, Janeiro de 2020.

WaterAid/Sam Vox.

O que tem
de acontecer?

WaterAid/Habibul Haque

A aldeia de Kalabogi localiza-se
na União de Sutarkhali em Dacop
Upazila. Por ser uma região
costeira, é susceptível a catástrofes
naturais causadas pelo clima,
como ciclones, inundações,
maremotos e subida do nível do
mar. Dacop, Khulna, Bangladeche.
Agosto de 2020.
Uma mulher lava a roupa na
água do lago. Trimohoni, Dacop,
Khulna, Bangladeche. Agosto
de 2020.

Embora as alterações climáticas nos
afectem a todos, para os milhares
de milhões de pessoas que não
têm acesso a um abastecimento de
água potável fiável perto de casa,
os seus efeitos serão devastadores.
Os países que enfrentam o peso
da crise climática são alguns
dos países mais pobres e menos
desenvolvidos do mundo.
Em 2009, as nações mais ricas
comprometeram-se a doar a estes
países 100 mil milhões de USD
anuais em financiamento à luta
contra as alterações climáticas até
2020, a partir de fontes públicas
e privadas, a fim de ajudá-los a
enfrentar a crise climática.30
O financiamento da luta
contra as alterações climáticas
disponibilizado e mobilizado
pelos países desenvolvidos para
a acção climática nos países em
desenvolvimento não excedeu
78,9 mil milhões de USD em 2018.31
Mas estima-se que apenas cerca de
5% do total das despesas globais
com as alterações climáticas
apoiem a adaptação.28 Mesmo
assim, esta percentagem de 5%
está distribuída por todos os
países, não se destinando àqueles
que mais precisam. Existe uma
correlação muito reduzida entre o
grau de vulnerabilidade de um país
e o dinheiro que recebe para ajudar
a responder à crise climática.
Os baixos níveis de financiamento
climático atribuído de forma
ineficaz não estão a ajudar
efectivamente os países a
prepararem-se para as alterações
climáticas e estão a colocar
milhares de milhões de vidas
em risco.
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Estudo de caso:
Índia

Susmita atravessa uma ponte instável
enquanto transporta um grande recipiente
para recolher água. Área de Madhab Nagar de
Pathar Pratima sob a autoridade do distrito de
South 24 Parganas em Bengala Ocidental, Índia.
Fevereiro de 2021.

População total – 1,4 mil milhões.32
9,6% da população não dispõe sequer
de um serviço de água básico próximo de casa.33
48.º país mais vulnerável do
mundo às alterações climáticas.34
Pegada de carbono média por pessoa
e por ano: 1,8 toneladas.32

A pegada de carbono de Susmita é mínima.
O seu fornecimento de electricidade é apenas
suficiente para acender a luz e alimentar a
ventoinha e a televisão. Quando arrefece, ela
tapa as portas e as janelas com um pano grosso.

No Reino Unido, a pegada de carbono
média por pessoa e por ano é superior ao triplo,
situando-se em 5,6 toneladas.32

Susmita cultiva os seus próprios alimentos
e utiliza lenha para cozinhar, bem como biogás,
uma mistura de excremento animal e outras
matérias orgânicas, como restos de plantas
e animais.

WaterAid/Ranita Roy

WaterAid/Ranita Roy

Andar a pé é o principal meio de deslocação de
Susmita; utiliza o autocarro quando a sua viagem
é superior a 10 km, o que só acontece uma vez
por mês.

Susmita Mandal Jana, 22 anos, dona de casa,
lava utensílios num lago. Área de Madhab Nagar
de Pathar Pratima sob a autoridade do distrito de
South 24 Parganas em Bengala Ocidental, Índia.
Fevereiro de 2021.

A Índia é o terceiro maior emissor mundial de
gases com efeito de estufa, depois da China e
dos EUA, e está sob pressão para reduzir as suas
emissões.35 O seu estatuto como um dos maiores
produtores de emissões do mundo deve-se em
larga medida ao tamanho da sua população.
As emissões per capita da Índia situam-se muito
abaixo da média global,36 e são significativamente
inferiores às da China e dos EUA.
Devido ao degelo dos glaciares do Himalaia e às
alterações da época das monções, que se prevê causem
mais precipitação no futuro, a Índia é extremamente
vulnerável aos impactos das alterações climáticas.
Os mais de 7500 km2 de costa do país encontram-se
em alto risco de subida do nível do mar devido às
alterações climáticas, tendo o nível do mar ao longo
da costa indiana subido 8,5 cm durante os últimos
50 anos.37 As previsões sugerem a probabilidade de
36 milhões de pessoas na Índia virem a residir em
áreas que sofrerão inundações crónicas até 2100.37
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Nem ela nem ninguém da sua família alguma
vez viajou de avião. Susmita raramente compra
roupa ou calçado, fazendo uma compra apenas
uma vez por ano.

Nos últimos 65 anos, o país assistiu à triplicação dos
eventos extremos de precipitação.38 Em 2018–2019,
2400 indianos perderam a vida graças a fenómenos
climáticos extremos, como inundações e ciclones;
e o Departamento Meteorológico da Índia afirma
que estes eventos estão a aumentar tanto em
frequência como em intensidade.36 O país tem de
se adaptar ao aumento da escassez de água, das
secas, das inundações, dos ciclones e de outras
catástrofes naturais.
Susmita Mandal Jana, 22 anos, é dona de casa e reside
na área de Madhab Nagar em Sundarbans, Bengala
Ocidental. Depois de terminar as suas tarefas, às
7h30 já Susmita está a caminho para ir buscar água.
Até ao ano passado, ela recolhia água de um poço
tubular na área de Bazarpara, mas o poço secou.

duas a três vezes por dia, transportando pesados
recipientes de água, o que a assusta. Susmita diz:
“A qualidade da água também não é boa. A água
que recolho agora é salgada.”
Um fenómeno frequente na área são as marés altas,
que podem ser uma consequência da subida do nível
do mar.39 Quando ocorrem marés altas, a corrente
no canal avoluma-se, tornando a caminhada pela
ponte ainda mais perigosa para Susmita.
“Este método de recolher água exige muito tempo
e esforço e não deixa muito espaço para outros
trabalhos lucrativos e para recreação. Tenho uma
máquina de costura e posso confeccionar roupa e
contribuir para o rendimento familiar, mas tudo isto
deixa-me pouco tempo para seguir uma vocação.”

Agora, uma viagem de ida e volta para recolher
água leva cerca de uma hora. Ela tem de atravessar
uma ponte precária sobre um canal cerca de
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Estudo de caso:

Estudo de caso:

Nepal

Eswatini

População total – 28,6 mil milhões.32
11,3% da população não dispõe sequer
de um serviço de água básico próximo de casa.1
73% da população não dispõe de uma fonte
de água segura.1

Govinda Budthapa, 31 anos, é responsável por
supervisionar o sistema de água na área e coordenar
os grupos da comunidade local que ajudam a manter
as bombas e a canalização.
A comunidade já tinha escavado as novas valas para
a colocação de canos, mas a obra foi interrompida
devido à COVID-19. Govinda retomou o trabalho
assim que foram implementadas medidas de
segurança, mas ocorreu então a derrocada de
terras, bloqueando o acesso às reservas de água:
“Com o desabamento, seguido da cheia, uma
das fontes de água ficou totalmente soterrada
nos escombros e as outras três foram gravemente
afectadas. Não houve vítimas humanas, mas
o deslizamento de terras destruiu gravemente
as condutas e as fontes de água.

44.º país mais vulnerável do mundo às
alterações climáticas.34
Pegada de carbono média por pessoa:
0,3 toneladas,32 ligeiramente menos do que
um voo de ida e volta de Londres a Istambul
(0,37 toneladas).
WaterAid/Mani Karmacharya

Dolakha é uma região do país propensa a catástrofes
relacionados com o clima. Foi devastada por uma
derrocada de terras em Setembro passado, na
sequência de chuvas atipicamente intensas. Embora
as questões de gestão da água também afectem a
área, o Governo nepalês classificou-a como sendo
de “elevada” vulnerabilidade às alterações climáticas
com as comunidades sujeitas a secas e inundações.

Uma das
fontes de água
completamente
destruída pela
derrocada
de terras,
Kalinchowk,
Dolakha, Nepal.
Setembro
de 2020.

“Se voltar a ocorrer uma derrocada no próximo ano,
na época das chuvas, não adianta realizar nenhuma
construção. Será uma perda total de tempo e
recursos.

Govinda Budthapa, 31 anos, Kalinchowk,
Dolakha, Nepal. Setembro de 2020.

WaterAid/Mani Karmacharya

“Assim que for possível começar o trabalho, o plano
é criar uma parede de gabiões na qual são enchidos
cestos com pedras para criar uma barreira que
ajudará a proteger as bombas.”
Govinda trabalha com as autoridades para garantir
que o abastecimento de água seja sustentável
e concebido para satisfazer as necessidades da
população local durante muito tempo no futuro.
“A sustentabilidade é outro desafio. Por um lado,
somos extremamente propensos a catástrofes
naturais, como deslizamentos de terras e inundações,
e por outro lado, há a probabilidade de a fonte
de água secar ou de o caudal de água se tornar
reduzido. Nestes casos, será um grande desafio para
nós garantir que o sistema de água que construímos
funcione durante muito tempo.”
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O Reino de Eswatini é um país sem litoral
cercado pela África do Sul e por Moçambique.
As alterações climáticas estão a afectar
gravemente os recursos hídricos do país devido
às alterações dos perfis de precipitação e
escoamento. Prevê-se ainda que os caudais
fluviais diminuam 40% até 2050.40 Quase uma
em três pessoas não dispõe de água limpa,
o que está a ter um impacto enorme na saúde
e na esperança de vida nacional. Eswatini tem
a maior proporção mundial de pessoas que
vivem com o VIH e a SIDA, ou seja, quase um
terço da população.

População total – 1,4 mil milhões.32
31% da população não dispõe sequer
de um serviço de água básico próximo de casa.1
73% da população não dispõe de uma fonte
de água segura.1
40.º país mais vulnerável do mundo às
alterações climáticas.32
Pegada de carbono média per capita:
1,0 toneladas.32

Siphesiwe ‘Minky’ Sithole, 40 anos, vive com os
filhos em New Thulwane, que se situa num distrito
montanhoso na região de Lubombo em Eswatini
oriental. A área tem enfrentado uma grave escassez
de água, agravada por anos de baixa precipitação.  

WaterAid/Nyani Quarmyne/Panos

Devido à sua geografia, o Nepal está exposto
a uma série de riscos climáticos e de perigos
relacionados com a água, desencadeados
pelo rápido degelo da neve e do gelo nas
suas montanhas e por chuvas intensas nos
contrafortes durante a época das monções.

Siphesiwe ‘Minky’ Sithole, 40 anos, com uma garrafa
de água do leito de um rio de que ela e a família
dependem, em New Thulwane, província de Lubombo,
Eswatini. Novembro de 2018.

“Quando chove, passados dois dias, o clima
torna-se muito quente e ventoso, o que elimina
completamente a água armazenada no solo.
Mesmo quando conseguimos lavrar a terra, o sol
queima-a porque acho que as alterações climáticas
perturbaram toda a comunidade.”
A comunidade recolheu água em buracos cavados
manualmente no leito seco de um rio e numa
barragem lamacenta. Estas fontes de água estão
muitas vezes a uma distância considerável e a
sua segurança não foi testada. Embora haja uma
nascente na região, demora horas a lá chegar.
“A água que recolhemos no rio não é limpa.
Quando bebemos essa água, por vezes nem tempo
temos para fervê-la e poder consumi-la. Bebemo‑la
simplesmente, porque temos sede e depois
apanhamos doenças, como diarreia e vómitos,
e perdemos as forças. Por vezes, porque estamos
fracos, não podemos sequer ir buscar água.”
Minky, que é voluntária numa escola, criou um
grupo de apoio ao VIH para a comunidade depois
de descobrir que era seropositiva. Viver com o VIH
significa que a água limpa e uma boa higiene são
vitais para Minky:  

“Se eu não tivesse de passar tanto tempo a recolher
água, visitava os doentes e vendia os meus produtos.
Quando tinha água, costumava fazer blocos de gelo
para as crianças. Se eu tivesse água, era o que fazia
e fazia também pastéis gordos para vender.
Com o apoio financeiro concedido pela Coca Cola
Foundation, a WaterAid e o seu parceiro Nazarene
Compassionate Ministries instalaram sistemas
de água em cinco comunidades, incluindo New
Thulwane e duas clínicas na região de Lubombo,
que está severamente afectada pela seca. Mais de
60 000 pessoas têm agora acesso a água limpa
graças a este projecto.

“As pessoas que vivem com o VIH precisam de
água limpa porque são facilmente afectadas por
doenças. Quando estamos doentes, temos de ter
água limpa, porque com água suja apanhamos
facilmente infecções.”
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Estudo de caso:
Burquina Faso

População total –
20,3 mil milhões.32
52,2% da população não
dispõe sequer de um serviço de
água básico próximo de casa.1
21.º país mais vulnerável
do mundo às alterações
climáticas.34
Pegada de carbono média
por pessoa: 0,2 toneladas.32

O Burquina Faso está extremamente exposto
a fenómenos meteorológicos extremos e aos
impactos das alterações climáticas. Tal como
acontece com outros países da região do Sahel,
o Burquina Faso está cada vez mais sujeito a secas
intensas e a desertificação. Os níveis mais baixos
de precipitação e as temperaturas mais elevadas
também contribuíram para o assoreamento
e a evaporação de lagos e rios.41
Yargho é uma aldeia localizada na comuna rural de
Toece, na região centro-sul do Burquina Faso, onde
muitas pessoas na comunidade ganham a vida com
o cultivo de hortaliças. As culturas são regadas com
água de uma barragem na aldeia, mas em Janeiro
deste ano, aquela secou completamente.
Para François Nikiema, 31 anos, pai de três filhos,
o cultivo de hortaliças é a principal fonte de
rendimento da família. Embora o número de hortas
comerciais na aldeia tenha aumentado as exigências

relativamente à barragem, François acredita que
as alterações climáticas contribuíram para o facto
de ter secado:

No centro de Yargho, há também três bombas
de água, mas só duas funcionam correctamente.
Quando François não consegue usar uma bomba,
recorre a um poço tradicional, mas acredita
que o clima em mudança pode estar a afectar
a disponibilidade de água:

“Quando éramos crianças, a água da barragem
durava muitas vezes até ao mês de Maio. A água
estava disponível praticamente durante toda a
estação seca. A estação das chuvas está a ficar
cada vez mais curta. Tudo isto, na minha opinião,
explica por que razão a água se esgota agora tão
rapidamente.
“Estranhamente, este ano a água da barragem
começou a diminuir em Dezembro e secou
completamente por volta de 22 de Janeiro de 2021.
No ano passado, foi por volta de 16 de Fevereiro de
2020 que a água se esgotou na barragem e há dois
anos, em 2019, foi por volta de 11 de Março. Quer
isto dizer que estamos a retroceder todos os anos
e o intervalo entre os períodos de seca da barragem
está simplesmente a aumentar de ano para ano.”

“Para a nossa água potável e consumo doméstico,
temos um furo perto de casa onde vamos
normalmente buscar água. Mas há alturas em que
é complicado usar a bomba e, se houver muitas
pessoas, torna-se difícil obter aí água.
“Quando temos dificuldade em encontrar água no
furo, recorremos aos poços tradicionais. Mas estas
nascentes têm problemas durante a época mais
quente do ano. A pior época é em Abril; por vezes,
temos de nos desenvencilhar com a pouca água
que temos ou simplesmente desistir de certas
necessidades por falta de água.”

François Nikiema, 31 anos, olha
para o fundo do poço tradicional
seco, na aldeia de Yargho, comuna
de Toece, província de Bazega,
região centro-sul, Burquina Faso.
Fevereiro de 2021.
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François Nikiema, 31 anos, com
a produção de tomates seca na sua
horta, na aldeia de Yargho, comuna
de Toece, província de Bazega,
região centro-sul, Burquina Faso.
Fevereiro de 2021.

WaterAid/Basile Ouedraogo

WaterAid/Basile Ouedraogo

A pegada de carbono de François é ínfima.
Não possui electricidade ou aquecimento
em casa. Para cozinhar, utiliza lenha como
combustível; raramente come carne e cultiva
os seus próprios alimentos ou compra-os
num mercado local. Embora o autocarro seja
o principal meio de transporte de François,
utiliza-o menos de uma vez por mês e, quando faz
uma viagem de mais de 10 km, vai de bicicleta.
Nem ele nem ninguém da sua família alguma
vez andou de avião. Só compra roupa ou calçado
uma vez por ano.
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Chamada à acção
da WaterAid

Ncenekile Maziya, 60 anos,
recolhe água num lago sujo,
em Nzuleni, na circunscrição
de Dvokodvweni, Eswatini.
Novembro de 2018.

A WaterAid já está a trabalhar em todo o mundo
para apoiar comunidades vulneráveis a garantir
o acesso a água, saneamento e higiene de
modo a enfrentar o futuro. No entanto, torna-se
necessária uma acção nacional e internacional
coordenada para ajudar a apoiar as comunidades
vulneráveis, que já se debatem para fazer face
à situação e estão a ser privadas de água,
saneamento e higiene essenciais. Sem elas, estas
comunidades terão dificuldade em sobreviver e
prosperar sob os efeitos das alterações climáticas.

Ênfase acrescida na adaptação
e no risco em matéria de água

Queremos que os governos nos países de
rendimento baixo-médio, sobretudo os que
conhecem elevados níveis de escassez de água,
combinada com o acesso limitado a recursos
de ASH, abordem específica e plenamente as
ameaças à água no âmbito dos seus planos de
acção nacionais em matéria de clima.
Os recursos e os serviços de ASH têm de ser
incorporados como estratégias fundamentais
de adaptação nos planos climáticos nacionais,
incluindo os contributos determinados a nível
nacional, os planos de acção nacionais e os
orçamentos nacionais. A disponibilização de
ASH às comunidades vulneráveis deve ser parte
integrante de estratégias de resiliência climática
mais amplas, para garantir que os recursos
e os serviços possam resistir às alterações
climáticas. A fim de identificar os riscos em
matéria de disponibilidade de água, devem ser
criadas estruturas de acompanhamento que
fundamentem os sistemas de alerta precoce.
Os governos e os organismos de financiamento
internacionais devem também atribuir
urgentemente prioridade ao investimento em
planos de adaptação, garantindo que as despesas
atinjam o mesmo nível das despesas de atenuação.

WaterAid/Dennis Lupenga

As alterações climáticas estão a acontecer agora
e são aqueles que menos contribuíram para esta
crise que estão a viver na linha de frente do nosso
clima em mudança.

Adaptação liderada localmente

Os planos climáticos nacionais devem reflectir o
planeamento da resiliência climática local e regional.
Devem ser criadas instituições locais para liderar as
respostas às ameaças em matéria de clima e de ASH
a nível local, com capacidade para tirar partido de
recursos nacionais mais amplos, se necessário.
Os doadores e as agências de desenvolvimento devem
envolver-se activamente com grupos marginalizados
e partes interessadas locais para garantir que as suas
vozes sejam incluídas nas decisões de adaptação com
impacto directo nos seus meios de subsistência e
nas suas vidas. As mulheres e as raparigas, que são
desproporcionalmente afectadas pela falta de acesso
a ASH, devem estar no centro das discussões sobre
as alterações climáticas e devem participar na tomada
de decisões sobre política climática.

Financiamento internacional a acções
de combate às alterações climáticas

Queremos que todos os doadores aumentem
urgentemente o financiamento para a adaptação e
o tornem acessível às comunidades vulneráveis nos
países mais pobres.
Os países de rendimento elevado têm de cumprir
a sua responsabilidade pela concessão de
financiamentos novos e adicionais a acções de
combate às alterações climáticas. Os doadores devem
dar prioridade às despesas de adaptação ao mesmo
nível das despesas de atenuação, garantindo que pelo
menos 50% do investimento se destine a adaptação.
Neste âmbito, deve ser disponibilizado financiamento
a acções de combate às alterações climáticas para
serviços de ASH que sustentem a resiliência climática.
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54

Nigéria

71

20

0,05

87

Fiji

94

-

0,74

55

Seicheles

96

-

12,23

88

Cuba

95

-

0

56

Samoa

97

59

4,11

-

0,39

96

-

1,14

República
Dominicana

97

57

Antígua
e Barbuda

89
90

Albânia

91

70

1,24

58

Vietname

95

-

0,75

91

Tajiquistão

81

48

0,43

59

Belize

98

-

0,51

92

Jamaica

91

-

0,01

60

Sri Lanka

89

-

1,11

93

Gabão

86

-

6,48

61

Jibuti

75

-

6,58

94

Tailândia

>99

-

0,01

62

Lesoto

69

-

1,08

95

Líbia

99

-

0

63

Namíbia

83

-

0,15

96

Líbano

93

48

2,33

64

Bolívia

93

-

4,35

97

Omã

92

90

0

65

Camarões

60

-

0,65

98

Moldávia

89

73

0,34

66

Filipinas

94

47

0,13

99

Sérvia

86

75

0

67

Honduras

94

-

0,05

100

África do Sul

93

-

0,08

68

Botsuana

90

-

3,54

101

Geórgia

98

80

0,05

69

Guiana

95

-

0

102

Colômbia

97

73

0,3

70

Gana

81

36

0,07

103

Kuwait

>99

>99

-

104

Azerbaijão

91

74

0,21

105

Arménia

>99

87

3,26

106

México

>99

43

0,05

107

Turquemenistão

99

94

0,03

108

Roménia

>99

82

-

109

Irão

95

92

0,14

1

Somália

52

-

0,07

28

Maldivas

>99

-

1,12

2

Níger

50

-

0,24

29

Ruanda

58

-

0,67

3

Chade

39

-

0,14

30

Mauritânia

71

-

0,22

4

Guiné-Bissau

67

-

0,01

31

Comores

80

-

0,33

5

Micronésia

79

-

2,63

32

Haiti

65

-

0,19

6

Libéria

73

-

0

33

Tanzânia

57

-

0,18

7

Sudão

60

-

0,04

34

Gâmbia

78

-

0,18

8

Mali

78

-

0,47

35

Zimbabué

64

-

0,08

9

Congo,
Rep. Dem.

43

-

0,05

36

Paquistão

91

35

0,17

10

Afeganistão

67

-

0,01

11

Eritreia

-

-

0,16

37

82

16

0,41

12

Uganda

49

7

0,29

República
Democrática
Popular
do Laos

38

Senegal

81

-

0,9

13

Ilhas Salomão

68

-

0,22

39

Quénia

59

-

0,64

71

65

-

0

14

Benim

66

-

0,5

Guiné
Equatorial

Eswatini

69

-

1,77

72

Baamas

>99

-

-

15

São Tomé
e Príncipe

40

84

-

0,68

41

Zâmbia

60

-

0,52

73

Síria

97

-

-

16

Tonga

>99

-

1,08

42

Guiné

62

-

0,07

74

Bahrein

>99

99

-

17

República
CentroAfricana

43

Papua-Nova
Guiné

41

-

0,11

75

São Cristóvão
e Névis

-

-

0

44

Nepal

89

27

0,39

76

Guatemala

94

56

0,02

110

Arábia Saudita

>99

-

-

45

Moçambique

56

-

0,18

77

Indonésia

89

-

0,08

111

Paraguai

>99

64

0

46

Togo

65

-

0,18

78

Nicarágua

82

52

0,39

112

Argentina

-

-

0,78

47

Timor-Leste

78

-

1,53

79

Iraque

97

59

0,11

113

Usbequistão

98

59

0,58

48

Índia

-

58,4%

0,06

80

Equador

93

75

0,61

114

Brasil

98

-

0,03

49

Butão

97

36

1,09

81

Cabo Verde

87

-

21,29

115

Singapura

>99

>99

-

50

Angola

56

-

0

82

Maurícia

>99

-

3,56

116

China

93

-

0,04

51

Costa do
Marfim

73

37

0,05

83

El Salvador

97

-

0,02

117

Suriname

95

-

3,72

84

Domínica

-

-

8,46

118

Argélia

94

-

0

85

Egipto

>99

-

0,22

119

Mongólia

83

24

0,52

86

Peru

91

50

0,2

120

Uruguai

>99

-

0

-

-

0,08

18

Burundi

61

-

0,13

19

Madagáscar

54

-

0,1

20

Etiópia

41

11

0,13

21

Burquina Faso

48

-

0,46

22

Serra Leoa

61

10

0,17

23

Mianmar

82

-

0,06

24

Malavi

69

-

0,62

25

Vanuatu

91

44

-

26

Iémen

63

-

0,03

52

Congo

73

45

0,75

27

Bangladeche

97

55

0,27

53

Camboja

79

26

0,51

33,iii
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ii. Inclui acesso a serviços de água básicos e geridos com segurança. Só é possível uma desagregação adicional nos países para os quais estão disponíveis dados.
iii. Famílias que melhoraram a fonte principal de água potável localizada nas instalações domésticas e água suficientemente disponível durante todo o ano.
* SC = Sem classificação
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121

Trindade
e Tobago

98

-

-

122

Letónia

97

95

-

123

Panamá

96

-

3,12

124

Barbados

98

-

-

125

Tunísia

96

93

2,16

126

Marrocos

87

70

127

Lituânia

98

128

Croácia
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SC

Ilhas Virgens
Britânicas

>99

-

-

SC

Ilhas
Normandas

94

92

-

0

SC

Ilhas Cook

>99

-

2,7

>99

-

SC

República
Checa

>99

98

-

97

76

-

Portugal

>99

95

-

SC

95

67

0

160

Chile

>99

99

0,05

República
Popular
Democrática
da Coreia

-

161

Dinamarca

>99

97

-

SC

Ilhas Malvinas

95

-

-

94

0,06

SC

Ilhas Faroé

>99

-

-

162

Israel

>99

99

-

98

97

-

163

Austrália

>99

-

-

SC

Guiana
Francesa

94

91

-

Venezuela

96

-

0

164

Eslovénia

>99

98

-

SC

Polinésia
Francesa

>99

-

-

133

Brunei

>99

-

-

165

Irlanda

97

97

-

SC

Guadalupe

>99

97

-

134

Ucrânia

94

92

0

166

Islândia

>99

>99

-

SC

Guam

>99

>99

-

135

Jordânia

99

94

3,16

167

Itália

>99

95

-

SC

Ilha de Man

>99

97

-

136

Granada

96

87

0

168

Polónia

>99

99

-

SC

Quiribati

72

-

3,15

137

Montenegro

97

94

-

169

Nova Zelândia

>99

>99

-

SC

Liechtenstein

>99

>99

-

138

Emirados
Árabes Unidos

98

-

-

170

Canadá

>99

99

SC

Ilhas Marshall

88

-

10,12

139

Quirguizistão

87

68

0,36

171

França

>99

98

-

SC

Martinica

>99

99

-

Bósnia e
Herzegovina

98

-

84

-

0,22

>99

97

89

Espanha

Maiote

96

172

SC

140

Chipre

>99

>99

-

SC

Monserrate

-

-

0

141

República
da Coreia

173

>99

67

-

174

Reino Unido

>99

>99

-

SC

Nauru

>99

-

0,8

142

Malásia

97

93

-

175

Suécia

>99

>99

-

SC

Porto Rico

97

94

-

143

Santa Lúcia

98

-

0,47

176

Finlândia

>99

>99

-

SC

São Vicente
e Granadinas

95

-

0

144

Japão

>99

99

-

177
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Acerca do presente documento
Com o alarmante ritmo actual das alterações climáticas, está a tornar-se
cada vez mais difícil as pessoas mais pobres do mundo obterem água
limpa. Actualmente, 785 milhões de pessoas não têm acesso a este
recurso básico, ou seja, uma em dez pessoas, o que torna mais difícil
fazer face aos efeitos crescentes da crise climática.
Inverter a maré: a situação da água no mundo 2021 analisa o impacto
tangível na vida quotidiana das pessoas que vivem em áreas afectadas
pelas alterações climáticas.
Todas as pessoas, em toda a parte, devem ter acesso a água limpa,
independentemente dos efeitos futuros das alterações climáticas.
Redigido por Ekene Oboko e Fiona Callister com o apoio de Virginia
Newton-Lewis, Bernard Aryeetey, Tina Mlinaric, Jonathan Farr, Ben
Wilson, Josh Bryant, Claire Seaward, Kathryn Tobin, Chilufya Chileshe,
Caroline Dalton, Ella Lines, Helen Davis, Laura Summerton, Kate Timbrell,
WaterAid Nepal, WaterAid Malavi, WaterAid Índia, WaterAid Eswatini
e WaterAid Burquina Faso.
#DiaMundialdaÁgua

Para mais informações ou para organizar entrevistas,
contacte a equipa global de comunicação social da WaterAid.
Global/Reino Unido:

Suécia:

Ekene Oboko,
EkeneOboko@wateraid.org;

Magdalena Olsson,
Magdalena.Olsson@wateraid.se;

Fiona Callister,
FionaCallister@wateraid.org

Petter Gustafsson,
Petter.Gustafsson@wateraid.se

Austrália:

EUA:

Tegan Dunne,
TeganDunne@wateraid.org

Emily Haile,
EmilyHaile@wateraid.org

Canadá:

Japão:

Aneesha Hampton,
AneeshaHampton@wateraid.org

Marina Sugiyama,
MarinaSugiyama@wateraid.org

Índia:
Juhi Mohan,
JuhiMohan@wateraid.org

A WaterAid é uma organização registada sem fins lucrativos: Austrália: ABN 99 700 687 141. Canadá: 119288934 RR0001.
EUA: A WaterAid América é uma organização sem fins lucrativos com o estatuto 501(c) (3). Índia: U85100DL2010NPL200169.
Japão: A WaterAid Japão é uma sociedade de interesse público sem fins lucrativos (sociedade com certificação NPO).
Reino Unido: 288701 (Inglaterra e País de Gales) e SC039479 (Escócia). Suécia Org.nr: 802426-1268, PG: 90 01 62-9, BG: 900-1629.

A WaterAid é uma
organização internacional
sem fins lucrativos,
determinada em transformar
a água limpa, sanitários
condignos e uma boa
higiene numa normalidade
para todos, em toda a
parte, no espaço de uma
geração. Somente através
da abordagem destes três
aspectos essenciais de formas
duradouras é que as pessoas
podem mudar as suas vidas
de uma vez por todas.
Imagen da capa: WaterAid/
DRIK/Habibul Haque

