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1. Padrões mínimos críticos para o risco
Estes padrões são absolutamente essenciais. O não cumprimento dos mesmos
poderia pôr em perigo as vidas das pessoas ou danificar seriamente a reputação
da WaterAid.

2. Padrões mínimos da qualidade dos programas
Deveríamos planear todos os programas da WaterAid para que cumpram pelo
menos estes padrões mínimos.

3. Padrões de qualidade dos programas completos
Estes são os padrões para os quais estamos a trabalhar de modo a melhorar a
qualidade das nossas estratégias, programas e projectos. Derivam das estruturas
da WaterAid, e estão divididos em três níveis (estratégia, programa e projecto).

Estratégia

Programa

Projecto

Padrões de qualidade dos programas
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Utilização dos padrões de qualidade dos programas
no ciclo de planeamento, monitorização, avaliação e
produção de relatórios (PMER)
Os padrões de qualidade dos programas podem ser usados em todas as
fases do ciclo do PMER (ver diagrama).
Pode usar os padrões tanto durante o processo de design como quando
se revêem os planos. A altura mais importante para fazer referência aos
padrões é quando se está a elaborar os programas e os projectos.
Outra oportunidade importante é durante a preflexão sobre o
desempenho do programa no trimestre 3, que produz informação para
a actualização anual. É uma oportunidade para reflectir sobre como os
padrões estão a ser aplicados nos programas e projectos actuais, e como
se pode reforçar esse processo.
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Ciclo do PMER

PIMS – É necessário um exercício
de PIMS por ciclo estratégico – deve
ser programado para produzir
informação para a revisão intercalar
ou a avaliação do PN.
PPR – As reflexões sobre o
desempenho do programa são
levadas a cabo trimestralmente
– a primeira é isolada (T1), e as
outras três são incluídas na revisão
semestral (T2), na actualização anual
(T3) e na revisão anual (T4).
Padrões de qualidade dos programas
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Provas e feedback

• Este documento é um documento em evolução, que provavelmente será
actualizado anualmente.
• As pessoas nas equipas regionais e nacionais começaram a usar os
padrões como parte do PMER, e vão continuar a discutir, decifrar e testar
os padrões para ver como podem ser aplicados em situações diferentes.
• Encoraja-se e aprecia-se o feedback – por favor entre em contacto com
psusupport@wateraid.org
• Pode adaptar os padrões a contextos nacionais diferentes, tendo em
conta os padrões nacionais.
Se tiver perguntas ou
feedback por favor entre
em contacto com:
psusupport@wateraid.org
6

Padrões de qualidade dos programas

WaterAid/ Dennis Lupenga

Padrões
mínimos
críticos para
o risco

Padrões mínimos críticos
para o risco

Todos os projectos financiados de provisão de serviços
têm de cumprir os padrões que se seguem. Se não os
cumprirmos, poderíamos criar situações de risco elevado
que ameaçam vidas ou danificam gravemente a reputação
da WaterAid.
R1.	Temos de implementar projectos segundo padrões
elevados, cumprir os padrões nacionais como mínimo
básico – a não ser que haja uma boa razão para não se
estar em conformidade com estes padrões, que deve ser
documentada – e ter em conta os padrões internacionais de
design. Temos de supervisionar e monitorizar os parceiros
adequadamente para garantir que também cumprem os
padrões de qualidade. Também temos de garantir que os
parceiros supervisionam adequadamente os empreiteiros
privados, quando esses são usados.
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R2.	As intervenções de provisão de água têm de estar em
conformidade com a política de qualidade da água da
WaterAid - a água não deve apresentar um risco significativo
para a saúde, e temos de testar a qualidade de todas as fontes
novas e reabilitadas de água antes de serem usadas pelo
público. Os testes de seguimento serão realizados com base
em amostras.
R3.	Temos de divulgar os nossos dados sobre a qualidade
da água e outra informação de implementação junto
do governo e de terceiros que trabalhem para melhorar os
serviços de WASH.
R4.	Temos de garantir que as instalações sanitárias são de
utilização segura, tanto higienicamente como tecnicamente.

Padrões de qualidade dos programas: Padrões mínimos críticos para o risco
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R5.	Temos de garantir que os serviços de WASH são sensíveis
aos géneros, são inclusivos e satisfazem as necessidades
de toda a gente em todas as fases da vida. As instalações
nas instituições públicas devem ser projectadas de modo a
proporcionarem acesso universal.
R6.	Nas intervenções de higiene devemos concentrar-nos nas
mudanças de comportamento, e expor a população visada
diversas vezes.

10
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WaterAid/ Ernest Randriarimalala

Padrões
mínimos da
qualidade dos
programas
A provisão de serviços da WaterAid
e o trabalho de influência devem
cumprir os padrões que se
seguem como mínimo.

Reforçar o sector para que haja
serviços sustentáveis e para reduzir
as desigualdades
M1.1
Iremos usar como base e apoiar as instituições, processos e redes no país que têm
como objectivo conseguir o acesso universal à água, ao saneamento e à higiene
(WASH) até 2030.
M1.2
Vamos influenciar e ajudar a elaborar políticas nacionais e mudanças sistémicas
para promover serviços de WASH sustentáveis e inclusivos.
M1.3
Vamos melhorar a integração e a criação de alianças com outros sectores.
M1.4
Vamos projectar programas que promovam a não discriminação e a igualdade, a
sustentabilidade, a prestação de contas, a participação e o acesso à informação.
M1.5
Vamos promover serviços que estejam disponíveis e sejam adequados, acessíveis,
económicos, culturalmente aceitáveis e seguros.
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Nos projectos da WaterAid:
M1.9 Uma latrina fácil de
usar para as pessoas portadoras
de deficiência.

M1.7
As intervenções de provisão de água têm de estar em
conformidade com a política de qualidade da água da WaterAid a água não deve apresentar um risco significativo para a saúde.
M1.8
As instalações de água e sanitárias têm de ser de utilização
higienicamente e tecnicamente segura.

Padrões de qualidade dos programas: Padrões mínimos da qualidade dos programas

WaterAid/ Stephen Segawa

M1.6
Nós e os parceiros temos de implementar projectos para provisão
de serviços segundo padrões elevados, aderir a padrões nacionais
como mínimo básico - a não ser que haja uma boa razão para
não se estar em conformidade com estes padrões, que deve ser
documentada
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M1.10 Garantir que os empreiteiros
são supervisionados.

M1.10
Nós e os parceiros temos de garantir níveis
adequados de supervisão e monitorização dos
parceiros para garantir que cumprem os padrões
de qualidade. Vamos garantir que os parceiros
supervisionam adequadamente os empreiteiros
privados usados.

14
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Rural Water Supply Network

M1.9
Os projectos de provisão de serviços têm
de ser sensíveis aos géneros, inclusivos e
satisfazer as necessidades de toda a gente
em todas as fases da vida. Todas as instalações
nas instituições públicas tal como escolas e
instalações de assistência médica devem ser
projectadas para proporcionar acesso universal.

Capacitar as pessoas para que
reclamem os próprios direitos

M2.2 Encorajar a participação
activa das pessoas marginalizadas.

M2.2
Vamos encorajar e apoiar a participação activa
e significativa das pessoas marginalizadas e
excluídas.

WaterAid

M2.1
Vamos capacitar os cidadãos, reforçar
as respectivas opiniões e aumentar a
participação dos mesmos no desenvolvimento
de políticas e serviços de WASH. Vamos aumentar
a capacidade dos mesmos de responsabilizar os
garantes dos direitos.

M2.3
Vamos promover os direitos das mulheres e a
igualdade dos géneros nos nossos programas.

Padrões de qualidade dos programas: Padrões mínimos da qualidade dos programas
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Higiene

M3.1
Vamos investigar os factores determinantes dos comportamentos de higiene e das
normas sociais, e usar processos criativos para desenvolver pacotes relevantes para o
contexto, atractivos e envolventes de promoção da higiene.
M3.2
Vamos concentrar-nos nas mudanças de comportamento, e visar as pessoas nos agregados
familiares, e nos contextos das comunidades e institucionais.
M3.3
Vamos expor a população visada diversas vezes a componentes diferentes do pacote das
mudanças de comportamento.
M3.4
Vamos atribuir prioridade aos seguintes comportamentos de higiene fundamentais,
conforme apropriados ao contexto:
• Lavagem de mãos com sabão em momentos críticos.
• Gestão segura ou eliminação de excreções humanas (incluindo as fezes infantis).
• Armazenamento seguro de água doméstica.
• Higiene alimentar.
• Higiene menstrual e gestão da mesma.
• Vamos abordar outros comportamentos de higiene específicos ao contexto.
16
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Saneamento

M4.1
Vamos ver o saneamento como um serviço através de toda a cadeia desde as latrinas à
eliminação segura, e, sempre que apropriado, reutilizar.
M4.2
Vamos usar os métodos de mudança de comportamento para acabar com a defecação ao
ar livre e estabelecer normas sociais eficazes, de modo a garantir que as comunidades se
mantêm livres de defecação ao ar livre.
M4.3
Vamos promover instalações sanitárias diferenciadas segundo o género e inclusivas nas
instituições tais como escolas e instalações dos serviços de saúde, e nas latrinas públicas.
M4.4
Vamos ser flexíveis em como abordamos o saneamento nos agregados familiares,
adaptando-nos aos contextos e usando as abordagens mais apropriadas.
M4.5
Vamos apoiar a participação do sector privado local para a provisão de serviços e produtos
de saneamento.
Padrões de qualidade dos programas: Padrões mínimos da qualidade dos programas
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Segurança hídrica

M5.1
Vamos melhorar o acesso à água, a qualidade e quantidade de água, a fiabilidade
dos serviços e a resistência dos serviços hídricos às calamidades.
M5.2
Vamos apoiar os governos, os provedores de serviços e as comunidades para que
abordem todos os aspectos de uma provisão de serviços de água duradoura.
M5.3
Vamos concentrar-nos em garantir que as pessoas conseguem acesso básico à
água de qualidade em conformidade com o Objectivo de Desenvolvimento
Sustentável 6, e trabalhar para a realização do acesso gerido de modo seguro
quando os recursos estão disponíveis.
M5.4
Vamos garantir que a implementação de todas as instalações da provisão de
água é de alta qualidade, tendo em conta os padrões de design internacionais
e nacionais.
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M5.5
Iremos testar a qualidade da água de
todas as fontes de água, novas e reabilitadas,
antes de serem usadas pelo público, em
conformidade com a nossa política de qualidade
da água. Vamos realizar testes de monitorização
em amostras.

M5.6 Apoiar os governos para
garantir serviços de provisão de
água duradouros.

Padrões de qualidade dos programas: Padrões mínimos da qualidade dos programas

Rural Water Supply Network

M5.6
Vamos divulgar os dados sobre a qualidade
da água junto dos governos e de outros
intervenientes que trabalhem para melhorar
os serviços de WASH.
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Urbano

M6.1
Vamos adoptar uma abordagem holística, a nível de cidade ou de cidade pequena
para melhorar o acesso a WASH seguro nas zonas urbanas.
M6.2
Vamos ter em conta todas as questões de desenvolvimento relacionadas, incluindo o
planeamento urbano e a propriedade da terra.
M6.3
Vamos promover WASH como parte dos planos de desenvolvimento das cidades e
das cidades pequenas.
M6.4
Vamos apoiar os provedores de serviços para que desenvolvam abordagens
específicas ao contexto, sensíveis aos géneros e inclusivas, para servir as pessoas
pobres das zonas urbanas.
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Análise, investigação e
aprendizagem

M7.1
Vamos analisar regularmente os contextos nacionais em relação a serviços de
WASH sustentáveis e equitativos, para identificar bloqueios e oportunidades de modo
a encorajar a mudança.
M7.2
Vamos incluir investigação, desenvolvimento, inovações e aprendizagem em
todos os aspectos do nosso trabalho dos programas.
M7.3
Vamos documentar e aprender do nosso trabalho e do de terceiros.

Padrões de qualidade dos programas: Padrões mínimos da qualidade dos programas
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Parceria

M8.1
Vamos reforçar a colaboração entre os governos, as comunidades, o sector privado e
outros intervenientes, com o governo a liderar os serviços de WASH sustentáveis.
M8.2
Vamos identificar parceiros com base em análises críticas dos bloqueios do sector,
lacunas nas capacidades e oportunidades.
M8.3
Vamos estabelecer estruturas e processos de governação claros para garantir que
todos os parceiros, incluindo a WaterAid, cumprem os acordos e são transparentes e
receptivos durante o ciclo da parceria.
M8.4
No início das parcerias e dos projectos vamos chegar a acordo sobre as estratégias
para sair deles, e rever regularmente os planos para uma retirada gradual.
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Monitorização

M9.1
Vamos usar os nossos procedimentos, processos e sistemas centrais de
planeamento, monitorização, avaliação e produção de relatórios (PMER) para avaliar
o nosso trabalho e melhorar as nossas abordagens.
M9.2
Vamos trabalhar com os governos para reforçar os sistemas de monitorização
distritais e nacionais.
M9.3
Vamos usar listas de controlo para monitorizar a qualidade da construção de todo o
trabalho de provisão de serviços e garantir que se cumprem os padrões, incluindo
sobre a acessibilidade e a segurança.

Padrões de qualidade dos programas: Padrões mínimos da qualidade dos programas
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Resposta e resistência
às calamidades

M10.1
Vamos concentrar-nos em criar a resistência dos serviços e das comunidades às
calamidades.
M10.2
Vamos responder às calamidades nas áreas onde trabalhamos, se se satisfizerem
certas condições.
M10.3
Vamos promover o planeamento da mitigação de calamidades junto dos governos
e das comunidades.
M10.4
Vamos envolver-nos estrategicamente com o planeamento para a prevenção das
calamidades de saúde pública dentro da zona de trabalho.

24

Padrões de qualidade dos programas: Padrões mínimos da qualidade dos programas

WaterAid/ Basile Ouedraogo

Padrões de
qualidade dos
programas –
completo

Padrões a nível da
estratégia
programa e de
projecto
Padrões de qualidade dos programas: Section name

25

Padrões de qualidade dos
programas completos

• Estes padrões de qualidade dos programas reúnem os
padrões da WaterAid e as “boas práticas” aceites no
sector de água, saneamento e higiene (WASH).
• Deve usar este manual para verificar que uma estratégia,
proposta ou plano de projecto ou programa estão em
conformidade com estes padrões essenciais.
• Os padrões são classificados em três níveis – estratégia,
programa e projecto – para reflectir níveis diferentes
de detalhe. Os níveis sobrepõem-se: a nível de projecto
também tem de ter em conta os padrões a nível de
programa e da estratégia.
• Os funcionários e os parceiros da WaterAid podem usar
estes padrões para promover uma visão consistente de
boas práticas, e desenvolver padrões operacionais mais
concretos a nível de país.
26
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Padrões
a nível da
estratégia
Pagina 27

Padrões
a nível de
programa
Pagina 43

Padrões
a nível de
projecto
Pagina 67

Padrões
a nível da
estratégia

WaterAid/ Mani Karmacharya

Padrões de qualidade
dos programas
completos

Padrões de qualidade dos programas: Section name
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Reforçar o sector para que haja
serviços sustentáveis e para reduzir
as desigualdades
Ver referências 1, 2 e 3

S1.1
Vamos basear os nossos programas nos princípios internacionais da eficácia da ajuda e do
desenvolvimento. Estes princípios destacam a necessidade de capropriação nacional do
desenvolvimento, conformidade com os sistemas e objectivos nacionais, e prestação de contas
mútua entre os intervenientes do desenvolvimento.
S1.2
Usamos como base e apoiamos as instituições, processos e redes lideradas pelos países com o
objectivo de conseguir o acesso universal até 2030:
•
•
•
•

Destacando a liderança governamental dos processos de planeamento e monitorização do sector
Reforçando e usando os sistemas nacionais
Ajudando a criar estratégias sustentáveis de financiamento do sector da água e do saneamento
Desenvolvendo a capacidade das instituições do governo local, dos provedores de serviços, das
entidades reguladoras e dos cidadãos, de prover, gerir e regulamentar os serviços
• Reforçando os mecanismos de prestação de contas.
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S1.3
O acesso à água e ao saneamento é reconhecido
como direitos humanos. Vamos ser um amigo
fundamental para os governos, ajudando-os a
cumprir as respectivas obrigações sobre estes
direitos, focando a atenção particularmente em
abordar as desigualdades do acesso.

S1.2 Basear-se nas instituições
lideradas pelo país e apoiar
as mesmas.

Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível da estratégia

Rural Water Supply Network

S1.4
Vamos trabalhar para melhorar a integração
e a criação de alianças entre o sector de
WASH e outras áreas do desenvolvimento
incluindo a saúde, a educação, a nutrição e o
meio ambiente (incluindo os recursos hídricos
e as mudanças climáticas).
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S1.5
Vamos usar uma abordagem a nível distrital ou de cidade para garantir que o
acesso universal é sustentável, porque a responsabilidade dos governos por WASH
é geralmente devolvido às autoridades distritais, o que envolve focar a atenção em
reforçar as instituições e sistemas necessários para prover serviços sustentáveis
através de todo um distrito.
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Capacitar as pessoas para que
reclamem os próprios direitos
Ver referências 4 e 5
S2.1
O nosso objectivo é capacitar as comunidades e as organizações da sociedade civil para que
reclamem os próprios direitos à água e ao saneamento, focando a atenção particularmente em
alcançar as pessoas mais marginalizadas, excluídas e vulneráveis. Garantimos que os governos e os
provedores de serviços são responsabilizados.
S2.2
Vamos reconhecer que os direitos vêm com responsabilidades. Vamos garantir que as comunidades são
capazes de gerir os próprios serviços, quando apropriado, e de praticar bons comportamentos de higiene.
S2.3
Vamos usar o ponto de vista do género em todas as fases do nosso trabalho para garantir que as
mulheres e as raparigas são capacitadas e beneficiam desse ponto de vista.
S2.4
Vamos trabalhar com outros intervenientes para divulgar conhecimentos e promover a igualdade e a
não discriminação no cumprimento dos direitos humanos à água e ao saneamento, com o objectivo de
influenciar os governos e outros intervenientes do desenvolvimento e outros sectores para investir em
reduzir as desigualdades em todos os sectores.
Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível da estratégia
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Higiene
Ver referência 6
S3.1
Vamos encorajar, defender e apoiar os governos para que desenvolvam e
implementem políticas, estratégias e programas nacionais de higiene, e vamos
ser parceiros activos para os implementar e monitorizar.
S3.2
Vamos usar as nossas actividades nas mudanças de comportamentos de higiene
como a via para integrar o trabalho de WASH na saúde, na nutrição, na educação e
nas prioridades do sector privado.
S3.3
Vamos garantir a integração dos programas de higiene pública no âmbito dos
planos e instituições de saúde, da nutrição e da educação a nível nacional e local.
S3.4
Vamos destacar as dificuldades de saúde pública das comunidades de rendimentos
baixos e de densidade populacional elevada, e promover o argumento económico
para investir nas mudanças de comportamentos de higiene junto dos governos e dos
parceiros de desenvolvimento.
32
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Saneamento
Ver referências 7 e 8
S4.1
O nosso objectivo vai ser fazer do saneamento uma prioridade política e social
influenciando as agências do governo, os líderes políticos (desde membros do
parlamento até líderes dos partidos) e outros defensores, e envolvendo-nos com a
sociedade em geral.
S4.2
Vamos colaborar com, apoiar, e contribuir para os processos de planeamento
do sector e para as discussões sobre abordagens e estratégias nacionais de
saneamento, mecanismos de monitorização adequados, e análise de recursos.
S4.3
Vamos encorajar e apoiar uma melhor coordenação do sector a todos os
níveis, especialmente entre as organizações da sociedade civil e os parceiros do
desenvolvimento, e entre as agências relevantes do governo. Vamos promover a
colaboração entre sectores.

Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível da estratégia
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S4.4
Vamos considerar o saneamento como um serviço através de toda a cadeia,
desde as latrinas à eliminação segura, e, sempre que apropriado, à reutilização
dos desperdícios.
S4.5
Vamos apoiar os governos locais e os intervenientes do sector privado para que
desenvolvam modelos de negócios viáveis para os serviços de saneamento,
sempre que seja aplicável (por exemplo nos ambientes urbanos).
S4.6
Vamos apoiar os governos nacionais e locais, quando forem a opção mais viável,
para que proporcionem serviços públicos de gestão do saneamento.

34
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S4.4 A cadeia do saneamento.

Captura

Armazenamento

Transporte

Tratamento

Reutilização

Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível da estratégia

35

Segurança hídrica
Ver referências 9 e 10
S5.1
Vamos procurar garantir acesso fiável à água de qualidade e em quantidade
suficientes para as necessidades humanas básicas, os meios de subsistência em
pequena escala e os serviços dos ecossistemas locais, juntamente com um risco bem
gerido das calamidades relacionadas com a água.
S5.2
Vamos promover serviços de provisão de água, bem geridos e com o financiamento
adequado assim como recursos hídricos bem geridos, suficientes e de boa qualidade.
S5.3
Vamos concentrar a atenção em garantir que as pessoas conseguem acesso básico à
água de melhor qualidade, em conformidade com o ODS6. Vamos trabalhar para
conseguir um acesso gerido com segurança em que há recursos disponíveis.

36
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Urbano
Ver referência 8
S6.1
Vamos promover a colaboração entre os intervenientes para criar abordagens de
desenvolvimento urbano mais holísticas e integradas.
S6.2
Vamos dar prioridade a WASH nas povoações urbanas pobres, destacando-o como
sendo essencial para reduzir a pobreza e realizar os direitos humanos.
S6.3
Vamos concentrar a atenção no nosso trabalho urbano principalmente nas cidades
pequenas e nas povoações informais ou bairros degradados nas cidades.
S6.4
A nossa visão é ver WASH ser integrado nos planos de desenvolvimento das
cidades e cidades pequenas para que haja serviços de água e saneamento
inclusivos, económicos, sustentáveis e bem geridos para toda a gente, que
promovam mudanças de comportamento sustentáveis até 2030.

Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível da estratégia
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Análise, investigação e
aprendizagem
Ver referências 4, 10 e 11
S7.1
Vamos analisar regularmente os contextos nacionais dos serviços de WASH
sustentáveis e equitativos para identificar bloqueios e oportunidades para aproveitar
ao máximo as mudanças, usando uma análise da economia política.
S7.2
Vamos documentar e aprender do nosso trabalho e do de terceiros a nível local.
Vamos divulgar os conhecimentos para influenciar os profissionais e os políticos a
níveis mais elevados, usando mecanismos de aprendizagem estruturados, canais de
comunicação variados e gestão dos conhecimentos.
S7.3
Vamos colaborar com outros intervenientes do sector na investigação para o
desenvolvimento e a inovação do acesso universal e sustentável a WASH.
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S7.4
Vamos analisar continuamente os obstáculos que as pessoas e os grupos
marginalizados enfrentam para terem acesso a serviços de WASH, incluindo
obstáculos físicos, institucionais e de atitude, e vamos analisar o poder e os direitos.
Vamos abordar estes obstáculos através da nossa abordagem programática.
S7.5
Vamos analisar os aspectos do género de todas as áreas do nosso trabalho.

Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível da estratégia
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Parceria
Ver referência 12

S8.1 Trabalhar com os governos,
as comunidades, o sector privado e
outros intervenientes.

S8.2
Vamos desenvolver uma estratégia de
parcerias para cada país, com base na análise
dos intervenientes e potenciais parceiros, que
irá definir que tipo de parcerias com que tipo
de organizações irão ajudar a realizar metas
estratégicas, e que tipo de contribuições seriam
necessárias por parte da WaterAid.
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WaterAid

S8.1
Vamos forjar alianças novas e relações de
trabalho entre os governos, as comunidades,
e o sector privado e outros intervenientes,
garantindo que os governos lideram para
garantir que os serviços de WASH sustentáveis
são acessíveis para toda a gente.

Monitorização
Ver referência 10
S9.1
Vamos incluir uma prática contínua de planeamento, monitorização, avaliação e acções
correctivas, de modo a podermos aprender e adaptar o nosso trabalho e as nossas recomendações ao
sector mais vasto.
S9.2
Vamos promover a monitorização dos níveis dos serviços de WASH como medição do nosso êxito
e da qualidade dos programas, e contribuir para a monitorização do desempenho do sector, a
monitorização dos ODSs e as estratégias do sector nos países.
S9.3
Vamos trabalhar com os governos para reforçar os sistemas de monitorização distritais e nacionais.
Vamos divulgar a nossa informação principal sobre a monitorização (particularmente o inventário), em
conformidade com os sistemas de monitorização locais e nacionais, como parte das nossas estratégias
de transição.
S9.4
Vamos monitorizar as mudanças de comportamento dos líderes de WASH e o comportamento de
outros intervenientes em relação à provisão de serviços sustentáveis.
Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível da estratégia
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Resposta e resistência
às calamidades
Ver referência 13
S10.1
Vamos focar a atenção em criar resistência. Vamos responder às calamidades
nas áreas onde trabalhamos, se certas condições forem cumpridas (por exemplo,
coordenação, preparação dos parceiros).
S10.2
Procuramos mitigar os potenciais impactos das calamidades, incluindo as
ameaças associadas com as mudanças climáticas, através do design dos nossos
programas. Incorporamos aspectos da redução do risco de calamidades
quando apropriado.
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Padrões
a nível de
programa

WaterAid/ James Kiyimba

Padrões de qualidade
dos programas
completos

Reforçar o sector para que haja
serviços sustentáveis e para reduzir
as desigualdades
Ver referências 14, 15, 16 e 17

PG1.1
Vamos planear os nossos programas para influenciar e contribuir para o
desenvolvimento de políticas nacionais e mudanças sistémicas de modo a
promover serviços e práticas de WASH sustentáveis.
PG1.2
Vamos procurar aumentar o apoio político para WASH, influenciando as agências
do governo, os líderes políticos a todos os níveis e outros possíveis campeões de
WASH, e envolver-nos com a sociedade em geral. Vamos especialmente procurar
transformar o saneamento numa prioridade política e social.
PG1.3
Vamos apoiar e contribuir para os processos de planeamento do sector e
as discussões sobre as abordagens e estratégias nacionais, mecanismos de
monitorização adequados, e análise e financiamento de recursos.
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PG1.4
A nível distrital, vamos encorajar e apoiar o trabalho para o desenvolvimento de um plano distrital
ou de cidade para os serviços de WASH, e reforçar os sistemas e processos a nível de distrito ou de
cidade, necessários para o trabalho, incluindo:
• Coordenação do sector
• Monitorização
• Planeamento
• Orçamentação
• Apoio de gestão aos utentes
• Gestão dos activos
• Mecanismos de prestação de contas
• Gestão dos recursos hídricos
PG1.5
Vamos usar as lições e a evidência do trabalho a nível de distrito para influenciar mudanças a nível
nacional e apoiar os esforços do governo para aumentar a escala dos modelos bem-sucedidos.
Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível de programa
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PG1.6
Vamos apoiar os governos distritais e nacionais para que
monitorizem os níveis dos serviços, garantindo que a informação
é usada para abordar os níveis de serviços fracos prontamente e
rapidamente.

PG1.8 O Gulper é uma bomba
manual usada para esvaziar
latrinas.

PG1.7
Vamos encorajar e apoiar os provedores dos serviços a serem mais
responsáveis, e os utentes dos serviços a responsabilizarem-nos.

peter-mac.com

PG1.8
Vamos trabalhar para a integração e regulamentação eficazes
do sector privado, incluindo pequenas empresas de WASH, o
desenvolvimento de WASH, e o reconhecimento da função do
mesmo, quando apropriado.
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PG1.9
Vamos planear os nossos programas para promover os princípios de:
• Não discriminação e igualdade. Todas as pessoas têm de poder ter acesso à água e ao saneamento
adequados sem discriminação, dando prioridade aos indivíduos e grupos mais vulneráveis e
desfavorecidos.
• Sustentabilidade. O acesso à água e ao saneamento tem de ser implementado como parte de um
serviço permanente dando a atenção apropriada ao financiamento contínuo, à gestão e aos planos
de apoio, juntamente com uma gestão eficaz dos recursos hídricos para as gerações futuras.
• Participação. A informação relacionada com o acesso à água e ao saneamento, incluindo os
programas e os projectos planeados, tem de estar livremente disponível para todas as pessoas
que serão afectadas pelo programa, nas línguas apropriadas e através dos meios de comunicação
apropriados.
• O direito à informação. Information relating to access to water and sanitation, including planned
programmes and projects, must be freely available to those who will be affected by the programme,
in appropriate languages and through appropriate media.
• Prestação de contas. O acesso à água e ao saneamento tem de ser monitorizado, e os estados têm
de ser responsáveis pela incapacidade de garantir o acesso.
Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível de programa
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PG1.10
Os nossos programas de WASH vão promover os padrões de:
• Disponibilidade. A provisão de água para uso pessoal e doméstico tem de ser
suficiente e contínua. Também tem de haver instalações sanitárias adequadas
disponíveis e materiais suficientes disponíveis para apoiar os comportamentos de
higiene.
• Acessibilidade. Os serviços de WASH têm de ser acessíveis a toda a gente dentro,
ou na vizinhança imediata, dos agregados familiares, das instituições de saúde e
educacionais, das instituições públicas e dos locais de trabalho. A acessibilidade
inclui pessoas com necessidades adicionais, tal como as crianças, pessoas idosas,
pessoas portadoras de deficiência e pessoas com doenças crónicas. A segurança
física não deve ser ameaçada quando precisam de ter acesso às instalações.
• Qualidade. A água tem de ser segura para o consumo e outros usos pessoais tem de ser de cor, cheiro e saber aceitáveis, e livre de todos os elementos que
constituam uma ameaça para a saúde. As instalações de água e sanitárias têm de
ser de utilização higienicamente e tecnicamente segura. Para garantir uma boa
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higiene, é essencial que haja acesso à água e ao sabão para limpezas e lavagem
de mãos em alturas críticas. As instalações têm de ser apropriadas para a gestão
da higiene menstrual para as mulheres e raparigas, e permitir a eliminação de
produtos menstruais.
• Acessibilidade dos preços. Os serviços de saneamento e água têm de ser
económicos para toda a gente sem comprometer a capacidade das pessoas de
pagar por outros direitos humanos essenciais tal como os alimentos, o alojamento
e a assistência médica.
• Aceitabilidade. Os serviços, em particular as instalações sanitárias e as
actividades de promoção da higiene, têm de ser culturalmente aceitáveis, o que
irá frequentemente significar que é necessário haver instalações separadas para
diferentes géneros, construídas de modo a garantir a privacidade e a dignidade.

Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível de programa
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Capacitar as pessoas para que
reclamem os próprios direitos
Ver referências 4, 5 e 18
PG2.1
Vamos procurar reforçar a opinião e a participação dos cidadãos nos planos políticos, e na
implementação e monitorização dos serviços. O nosso objectivo é aumentar a capacidade de
responsabilizar os garantes dos direitos por realizarem os direitos à água e ao saneamento.
PG2.2
Vamos apoiar as comunidades para que cumpram as próprias responsabilidades para ajudar a
gerir os serviços e a praticar bons comportamentos de higiene.
PG2.3
Vamos encorajar a participação activa e significativa das pessoas marginalizadas e excluídas
através do ciclo dos programas. Vamos lutar com eles, e não por eles.
PG2.4
Vamos promover os direitos das mulheres e a igualdade dos géneros nos nossos programas.
PG2.5
Vamos estabelecer medidas para reduzir os riscos para as crianças que possam surgir do programa,
em conformidade com os procedimentos de salvaguarda das crianças da WaterAid.
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Higiene
Ver referência 6
PG3.1
Vamos usar os conhecimentos dos factores de comportamento determinantes e
das normas sociais para planear pacotes de promoção da higiene apropriados para
cada contexto. Esta abordagem vai incluir métodos tal como a investigação formativa
e vai basear-se nos conhecimentos de diversas disciplinas para planear intervenções
através de processos criativos.
PG3.2
Vamos usar abordagens inovadoras e criativasem vez de campanhas isoladas com
base nos conhecimentos para assegurar mudanças de comportamento sustentáveis.
PG3.3
Vamos dar prioridade igual às mudanças de comportamentos de higiene
juntamente com a água e o saneamento, em termos de atribuição de recursos,
capacidades internas e dos parceiros, monitorização e avaliação.

Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível de programa
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PG3.4
O nosso trabalho de advocacia e político vai posicionar a higiene como fundamental
para manter os benefícios dos serviços melhorados de água segura e de saneamento,
destacando a dignidade e mantendo a saúde.
PG3.5
Vamos integrar as mudanças de comportamentos de higiene nos programas de água
e de saneamento.
PG3.6
Vamos trabalhar com o governo para integrar as mudanças de comportamentos de
higiene nos programas de saúde, de nutrição, e de educação, ou como campanha
isolada de mudanças de comportamento à escala distrital ou nacional.
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PG3.2 Criar mudanças de comportamento de higiene sustentáveis.

Contextos
comportamentais
Rotina
Funções
Normas
Motivos

Atenção fo
cada
nas mudan
ças de
comportam
ento

Prémio
Infraestrutura/produtos

Conhecimentos
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PG3.7
Vamos dar prioridade aos comportamentos essenciais de higiene que se seguem,
dependendo do contexto no âmbito da alçada da promoção da higiene:
• Lavagem de mãos com sabão em momentos críticos
• Gestão/eliminação seguras de excreções humanas (incluindo as fezes infantis) e limpeza
das instalações sanitárias
• Armazenamento e gestão seguros da água doméstica desde a fonte ao ponto de consumo
• Higiene alimentar (especialmente em relação ao desmame e aos alimentos infantis)
• Gestão da higiene menstrual
• Outros comportamentos de higiene específicos ao contexto tal como lavagem do viso,
gestão de desperdícios sólidos e líquidos, e limpeza dos ambientes domésticos.
PG3.8
Vamos integrar o nosso trabalho sobre a gestão dos desperdícios sólidos nos planos
e serviços locais existentes, ou influenciar o desenvolvimento de planos de gestão de
desperdícios sólidos quando não existem já.
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Saneamento
Ver referência 7
PG4.1
Vamos concentrar-nos na promoção das mudanças de comportamento nos programas de
saneamento, dando especial atenção às normas sociais sobre a defecação.
PG4.2
Vamos encorajar a provisão de saneamento inclusivo e sustentável nas instituições e nos locais
públicos, trabalhando através de sectores e sempre através de sistemas governamentais.
PG4.3
O saneamento decente nas instituições tal como escolas e centros de saúde é não somente
uma meta por si só, como um modo de promover o envolvimento de todos os sectores na
provisão de saneamento. Vamos proporcionar bons modelos e estabelecer um bom exemplo para
encorajar os governos a liderarem para melhorar os padrões.
PG4.4
Vamos ser flexíveis no modo como abordamos o saneamento nos agregados familiares,
adaptando-nos a contextos diferentes. Vamos ter uma carteira de abordagens das quais escolher
a mais apropriada para cada situação.

Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível de programa
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PG4.5
Vamos concentrar a atenção em criar procura pelos produtos e serviços, ao mesmo tempo
que melhoramos os serviços abordando os bloqueios no abastecimento e o financiamento
apropriado, incluindo subsídios smart (inteligentes) para visar as pessoas mais pobres quando
for apropriado.
PG4.6
Vamos inovar através do nosso trabalho, explorando abordagens e tecnologias prometedoras,
modos de capacitar as comunidades para que exijam saneamento, e oportunidades para
parcerias estratégicas. Vamos garantir que as nossas inovações são equitativas e inclusivas.
PG4.7
Vamos apoiar a participação do sector privado local na provisão de serviços e produtos
de saneamento, incluindo na gestão das lamas fecais.
PG4.8
Vamos aumentar a visibilidade e robustez das estruturas e instituições de governação
do saneamento, e esclarecer funções, para ajudar a construir sistemas de gestão de
saneamento sustentável.
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Segurança hídrica
Ver referências 9 e 19
PG5.1
Vamos apoiar os governos e os provedores de serviços para garantir que os serviços de água são
construídos para durarem, incluindo:
• Apoiar os esforços a nível distrital para melhorar a monitorização, o planeamento e o financiamento
a nível de serviços (cobrindo todos os custos do ciclo de vida).
• Proporcionando provisão de alta qualidade.
• Oferecendo apoio pós-implementação aos utentes.
• Assegurando que há planos para renovar os activos quando necessário.
• Estabelecendo mecanismos de prestação de contas.
PG5.2
O nosso objectivo vai ser compreender as despesas totais do ciclo de vida das opções dos serviços
que promovemos, e ajudar os distritos a compreendê-los, a mobilizar os recursos e a desenvolver
mecanismos de financiamento apropriados.
PG5.3
Vamos promover estratégias de gestão da água eficazes e participativas, envolvendo a comunidade,
que garantam que os recursos hídricos são protegidos de contaminação e de uma utilização insustentável.
Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível de programa
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PG5.4
Vamos promover os padrões razoáveis mais elevados em relação aos aspectos dos recursos
naturais (quantidade e qualidade da água), tecnologia (hardware) e aspectos sociais ou
institucionais (software).
PG5.5
Se houver água suficiente disponível, vamos projectar programas que satisfaçam todas as
necessidades domésticas e dos meios de subsistência em pequena escala sem arriscar a
contaminação ou danificar os recursos.
PG5.6
Vamos assegurar que os utentes compreendem as diferentes opções dos serviços de
abastecimento de água (especialmente as implicações dos custos e da gestão) e que os
programas respondem às exigências bem informadas.
PG5.7
Vamos promover o tratamento da água como parte da programação integrada de WASH e
não como actividade separada.
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Urbano
Ver referência 8
PG6.1
Vamos adoptar uma abordagem a nível de cidade ou de cidade pequena para melhorar o acesso a
WASH seguro nas zonas urbanas, tendo em conta todas as questões de desenvolvimento associadas
(tal como a propriedade da terra) de modo que as autoridades urbanas possam planear, prover e
monitorizar serviços de WASH inclusivos, económicos e sustentáveis para toda a gente até 2030.
PG6.2
Os nossos princípios de orientação para os programas urbanos são para garantir:
• Políticas, práticas e advocacia integradas.
• Serviços a nível de cidade ou de cidade pequena que sejam inclusivos para toda a gente.
• Decisões estratégicas e dependentes do contexto.
• Relações e colaboração robustas entre os intervenientes.
• Atribuição de prioridade ao saneamento e à higiene nos planos e orçamentos urbanos.
PG6.3
A nossa visão é que as autoridades urbanas sejam capazes de planear, prover e monitorizar serviços
de WASH inclusivos, económicos e sustentáveis para toda a gente até 2030.

Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível de programa
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Análise, investigação e
aprendizagem
Ver referências 4, 8, 11 e 14
PG7.1
Vamos trabalhar com os governos nacionais e locais para identificar e analisar as
desigualdades de acesso, de modo a garantir que os investimentos visam solucionar:
• Desigualdades espaciais, tais como as sofridas pelas pessoas pobres e marginalizadas
que vivem em áreas rurais remotas e inacessíveis, e em povoações urbanas informais,
bairros degradados, áreas peri-urbanas e cidades pequenas.
• Desigualdades de riqueza, destacando as pessoas mais pobres entre as pessoas
pobres.
• Desigualdades relacionadas com grupos que variam entre países, tais como as que
se baseiam na etnia, raça, nacionalidade, língua, religião e casta.
• Desigualdades relacionadas com indivíduos que são relevantes em todos os países,
tal como as que se baseiam no sexo, género, idade, deficiência, e condições de saúde,
impondo limitações ao acesso ao saneamento no agregado familiar e para além do
mesmo (por exemplo, nas escolas, nas latrinas públicas e nos locais de trabalho).
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PG7.2
Vamos manter uma análise da situação detalhada e actualizada de cada contexto
local em que trabalhamos, incluindo uma Análise da Economia Política de WASH a
nível nacional.
PG7.3
Vamos identificar as principais vulnerabilidades às calamidades e ao clima, e as
comunidades ou áreas que são mais vulneráveis a estas ameaças.
PG7.4
Vamos incluir investigação, desenvolvimento, inovação e aprendizagem em todos
os aspectos do nosso trabalho a nível de programa.

Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível de programa
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Parceria
Ver referência 12
PG8.1
Vamos identificar parceiros analisando os bloqueios do sector, as lacunas nas capacidades, e os
principais intervenientes, identificando oportunidades para a WaterAid adicionar valor colaborando
com terceiros para ajudar a conseguir mudanças transformacionais.
PG8.2
Vamos basear as nossas parcerias num entendimento claro e respeito mútuo pelas identidades,
funções, contribuições e interesses de todos os parceiros e organizações envolvidos.
PG8.3
Vamos estabelecer estruturas e processos de governação claros para garantir que todos os
parceiros, incluindo a WaterAid, cumprem os acordos de parceria e são transparentes e receptivos.
Vamos garantir que todas as partes entendem claramente as implicações do incumprimento.
PG8.4
Vamos desenvolver planos de aprendizagem e de desenvolvimento de capacidades com as
organizações parceiras, em conformidade com os objectivos da parceria. Vamos planeá-los para
abordar lacunas específicas identificadas através de avaliações de necessidades de capacidades
participativas, e irão incluir planos para incorporar os conhecimentos na organização.
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Monitorização
Ver referência 10
PG9.1
Vamos avaliar, adaptar e melhorar regularmente as nossas abordagens usando os
nossos principais procedimentos, processos e sistemas do PMER.
PG9.2
Vamos medir os níveis dos serviços fundamentais de água e de saneamento e os
indicadores dos resultados dos comportamentos de higiene na linha de base, durante
a implementação e depois da implementação.
PG9.3
Vamos monitorizar as nossas intervenções até dez anos depois da
implementação, através de inquéritos regulares pós-implementação, para avaliar a
sustentabilidade, e usar os resultados para melhorar os programas.
PG9.4
Vamos realizar avaliações periódicas de diversos países focando a atenção em
temas de trabalho específicos para avaliar a eficácia do nosso trabalho.

Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível de programa
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PG9.5
Vamos testar e incorporar continuamente modos novos de analisar a nossa eficácia, relevância e valor,
e garantir que somos responsáveis perante as comunidades, os parceiros e os apoiantes.
PG9.6
A nossa monitorização vai contribuir para os sistemas de monitorização do sector nacional sempre
que possível.
PG9.7
Vamos usar os mesmos indicadores que foram usados nos sistemas nacionais, e partilhar os nossos
dados quando tal for relevante. Vamos usar métodos replicáveis em ambientes de poucos recursos
e de poucas capacidades, e vamos ajudar a desenvolver as capacidades dos governos para recolher,
actualizar, analisar e usar dados para as decisões.
PG9.8
Vamos levar a cabo inquéritos regulares para obter feedback dos parceiros sobre a eficácia de
adicionar valor ao trabalho.
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Rural Water Supply Network

PG9.6 A nossa monitorização vai
contribuir para a monitorização do
sector sempre que possível.
Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível de programa
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Resposta e resistência
às calamidades
Ver referência 14
PG10.1
Vamos juntar a investigação e as discussões a nível global, regional
e nacional para melhorar a resistência e as transições das
situações de calamidades e aprender como podemos trabalhar
melhor com as organizações que se concentram nas calamidades.
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Padrões
a nível de
projecto

WaterAid/ Andrew McConnell

Padrões de qualidade
dos programas
completos
A serem tomados em
consideração com os níveis dos
programas e da estratégia.

Reforçar o sector para que haja
serviços sustentáveis e para reduzir
as desigualdades
Ver referências 4, 8 e 10

PJ1.1
Vamos garantir que os projectos são implementados com os padrões mais
elevados, usando os padrões nacionais como mínimo.
PJ1.2
Vamos concentrar-nos em reforçar a capacidade e a eficácia das instituições a nível
distrital e de cidade.
PJ1.3
Vamos usar o distrito ou cidade como o ponto de entrada para as intervenções,
trabalhando para o desenvolvimento de um plano de propriedade do distrito ou
da cidade para conseguir um acesso universal duradouro.
PJ1.4
Vamos trabalhar para reforçar os sistemas a nível de distrito e de cidade e os
processos necessários para realizar um plano, incluindo:
• Coordenação do sector
• Monitorização
• Planeamento
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• Orçamentação
• Apoio de gestão aos utentes
• Gestão dos activos
• Mecanismos de prestação de contas
• E gestão dos recursos hídricos
PJ1.5
Vamos promover a importância da viabilidade e responsabilidade financeira de
todos os serviços proporcionados por um provedor que cobre uma tarifa.
PJ1.6
Vamos concentrar-nos no compromisso dos provedores de serviços em garantir
serviços económicos para os consumidores pobres e as pessoas que não podem
pagar. Vamos trabalhar com esses provedores de serviços para desenvolver
mecanismos para subsídios cruzados visados.
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PJ1.8
Vamos supervisionar e monitorizar os
parceiros adequadamente para garantir que
se cumprem os padrões de qualidade. Vamos
garantir que os parceiros supervisionam
adequadamente os empreiteiros privados.
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Sustainable Sanitation Alliance

PJ1.7
Vamos garantir que os serviços de WASH são
sensíveis aos géneros, inclusivos e satisfazem
as necessidades de todas as pessoas em
todas as fases da vida. Todas as instalações nas
instituições públicas devem ser projectadas para
acesso universal.

PJ1.7 Garantir que os serviços
de WASH são sensíveis ao género
e inclusivos.
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Capacitar as pessoas para que
reclamem os próprios direitos
Ver referências 8, 9 e 10
PJ2.1
Vamos trabalhar com os membros das comunidades rurais e os residentes das
povoações urbanas pobres e informais para garantir que as suas opiniões são
ouvidas quando se projectam, implementam ou monitorizam serviços novos, de
modo a garantir que as necessidades das mesmas são abordadas.
PJ2.2
Vamos apoiar as comunidades para que responsabilizem as pessoas responsáveis
por garantir o acesso a WASH.
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Higiene
Ver referência 6
PJ3.1
Vamos visar intervenções de higiene nos agregados familiares, nas
comunidades e nos contextos institucionais incluindo as escolas, instalações de
saúde, fábricas, campos e povoações temporárias.
PJ3.2
Vamos promover instalações inclusivas para lavagem de mãos em grupo com
água e sabão nas escolas e instalações para lavagem de mãos com agentes de
limpeza relevantes nas instalações dos serviços de saúde.
PJ3.3
Vamos usar métodos criativos para planear a nossa abordagem à higiene.
Vamos realizá-la através de um pacote de intervenções inovadoras usando
motivações emocionais, normas sociais e contextos alterados que visem mudanças
de comportamentos de higiene que se mantenham, em vez das abordagens de
educação que se concentram em aumentar os conhecimentos.
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Om Prasad Gautam

PJ3.3
Colocam-se
lembretes
visuais em locais
comportamentais
tal como a
cozinha, para
estimular
ou reforçar
comportamentos
higiénicos
fundamentais.
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PJ3.4
Vamos promover a provisão de produtos de higiene essenciais tal como
instalações para lavagem de mãos com sabão e água, recipientes de água e de
alimentos com tampas, e pensos higiénicos de emergência para a gestão da higiene
menstrual.
PJ3.5
O nosso objectivo será expor os públicos visados to muitas vezes a componentes
diferentes do pacote de mudanças de comportamento, para reforçar os
comportamentos e garantir que as mudanças se mantêm.
PJ3.6
Vamos usar ferramentas, materiais, métodos, actividades e produtos de promoção da
higiene acessíveis, adaptados ao contexto, socialmente apropriados e fáceis de
usar. Todas as opções de hardware de higiene serão inclusivas.
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Saneamento
Ver referência 7
PJ4.1
Vamos promover instalações sanitárias diferenciadas segundo o género e
inclusivas, nas instituições, tais como escolas e instalações dos serviços de saúde.
PJ4.2
Vamos procurar acabar com a defecação ao ar livre e estabelecer normas sociais
eficazes para que as comunidades continuem a ser livres de defecação ao ar livre
nas áreas onde trabalhamos.
PJ4.3
Vamos proporcionar apoio técnico para melhorar as instalações e manter as
mudanças de comportamento.
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Segurança hídrica
Ver referências 4, 9 e 20
PJ5.1
Vamos somente instalar serviços de provisão de água quando também estivermos
a trabalhar para reforçar as instituições permanentes responsáveis por as
manter a funcionar. Vamos fazê-lo através de uma monitorização, planeamento,
financiamento e provisão de serviços melhorados, e apoio pós-implementação aos
utentes, e renovação dos activos quando relevante.
PJ5.2
No design dos programas, vamos avaliar, documentar e mitigar as ameaças
significativas para o acesso, a quantidade e a qualidade da água (desde a fonte ao
ponto de utilização).
PJ5.3
Vamos garantir que as instalações de provisão de água são de alta qualidade,
tendo em conta os padrões de design internacionais e nacionais.
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PJ5.4
Para os furos e os poços:
• Vamos usar técnicas de investigação com base na investigação científica para
encontrar os locais mais produtivos para a perfuração.
• Não iremos apoiar o desenvolvimento de fontes de água em locais onde houver
risco de contaminação devido a latrinas ou outras fontes de poluição da água
subterrânea. Não iremos apoiar a construção de latrinas ou de projectos de
saneamento em áreas onde é provável que contaminem as fontes de água. A
construção irá aderir às regulamentações nacionais de distância segura dos locais.
• Vamos garantir que os furos e os poços são construídos com profundidade
suficiente, e numa altura do ano em que os níveis da água são mais baixos, para
se adaptarem às flutuações sazonais dos níveis da água estáticos assim como à
diminuição dos níveis devido à bombagem.
• A perfuração e as instalações de bombas financiadas pela WaterAid são levadas
a cabo por equipas de perfuradores usando plataformas motorizadas que serão
supervisionadas a tempo inteiro por um representante qualificado da WaterAid.
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Os orçamentos dos projectos devem atribuir recursos para uma supervisão
qualificada.
• Quando o governo local distrital for responsável pela supervisão da perfuração,
iremos examinar adequadamente os planos de supervisão.
• Não iremos melhorar os furos de manual para bombas motorizadas sem testar se
a bombagem motorizada é sustentável.
• Vamos garantir a utilização de colunas montantes e hastes das bombas resistentes
à corrosão, nas zonas onde há risco de corrosão. Vamos verificar a qualidade dos
materiais usados na construção.
• Vamos investigar e documentar as avarias dos furos e dos poços.
PJ5.5
Vamos testar a qualidade da água de todas as fontes de água, novas e reabilitadas,
antes de serem usadas pelo público, em conformidade com a nossa política de
qualidade da água. Vamos realizar testes de monitorização em amostras.

78

Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível de projecto

PJ5.6
Vamos divulgar os dados sobre a qualidade
da água junto dos governos e de outros
intervenientes que trabalhem para melhorar
os serviços de WASH.

PJ5.4 Utilizar técnicas de
investigação científica para
encontrar locais produtivos para
fazer perfuração.

PJ5.7
Vamos procurar garantir que o design
e a gestão das fontes de água promove
o acesso e a utilização por todos os membros
da comunidade.
Rural Water Supply Network
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Urbano
Ver referência 8
PJ6.1
Vamos apoiar os provedores de serviços para que desenvolvam abordagens
específicas ao contexto para servir as pessoas pobres das zonas urbanas e
integrar os mecanismos de apoio dos clientes de rendimentos baixos através de
todos os departamentos e áreas dos serviços.
PJ6.2
Vamos apoiar as empresas de serviços de água e as autoridades municipais para
que desenvolvam abordagens que sejam inclusivas, económicas e flexíveis para
as pessoas pobres.
PJ6.3
Quando apropriado, vamos trabalhar com as empresas de serviços, as
municipalidades e as comunidades para estabelecer estruturas de gestão
operacionais de modo a melhorar a sustentabilidade dos serviços (tal como as
associações dos utentes de água).
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Análise, investigação e
aprendizagem
Ver referências 6 e 9
PJ7.1
Vamos analisar e documentar a eficácia de todo nosso trabalho para usar como
evidência para a influência, e criar oportunidades de aprendizagem e divulgação
junto de outros intervenientes.
PJ7.2
Vamos investigar os factores determinantes dos comportamentos de
higiene e das normas sociais para desenvolver pacotes de promoção da higiene
relevantes para o contexto e eficazes usando processos criativos e intervenções
multidisciplinares.
PJ7.3
Vamos monitorizar os níveis da água subterrânea num pequeno número de
furos em cada programa nacional para compreendermos o que causa a
vulnerabilidade hídrica, e usar este conhecimento nos programas e divulgá-lo
junto do sector.
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Parceria
Ver referência 13
PJ8.1
Vamos implementar um processo transparente aceite para a selecção e avaliação de parceiros
novos eficazes.
PJ8.2
Vamos chegar a acordo sobre os mecanismos de governação e prestação de contas a aplicar
às parcerias.
PJ8.3
Vamos permitir tempo adequado para a comunicação e encorajar feedback equitativo, “controlos
de saúde” regulares das parcerias, e revisões.
PJ8.4
Vamos incluir indicadores do êxito mutuamente aceitáveis nos acordos de parceria e avaliá-los
regularmente com os nossos parceiros.
PJ8.5
No início das parcerias e dos projectos vamos chegar a acordo sobre as estratégias para sair deles,
e rever regularmente os planos para a retirada gradual.
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Monitorização
Ver referências 9, 21 e 22
PJ9.1
Vamos medir os níveis dos serviços fundamentais de água e de saneamento e
os indicadores dos resultados dos comportamentos de higiene na linha de base,
durante a implementação e depois da implementação.
PJ9.2
Vamos monitorizar e avaliar regularmente os níveis de serviços sustentados e as
mudanças nos comportamentos de higiene.
PJ9.3
Vamos usar listas de controlo para monitorizar a qualidade da construção de todo o
trabalho de provisão de serviços e garantir que se cumprem os padrões, incluindo
padrões sobre a acessibilidade e a segurança.
PJ9.4
Vamos monitorizar regularmente a nossa própria aderência, e a dos nossos
parceiros, aos nossos procedimentos, processos, governação e obrigações
contratuais não negociáveis.
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Resposta e resistência
às calamidades
Ver referência 14
PJ10.1
Vamos tomar em consideração adaptações relevantes às tecnologias para a
mitigação do risco de calamidades, e vamos apoiar instituições permanentes
para que desenvolvam a capacidade de reconstruir os serviços o mais rapidamente
possível no caso de serem destruídos.
PJ10.2
Vamos garantir que a resistência a calamidades é tomada em consideração no
design e instalação de todos os estabelecimentos institucionais de WASH.
PJ10.3
Vamos trabalhar com as comunidades para promover o planeamento da
mitigação e vamos reforçar as capacidades dos governos locais para apoiar
a mitigação.
PJ10.4
Vamos envolver-nos estrategicamente no planeamento da prevenção de todos
os desastres de saúde pública dentro da área de trabalho, tal como surtos de
cólera e de diarreia.
84

Padrões de qualidade dos programas: Completo Padrões a nível de projecto

Bibliografia

1	
WaterAid. 2015-2020 Estratégia Global.
2

WaterAid. Agenda para a mudança.

3	
O direito à água.
4	WaterAid. Estrutura de igualdade e inclusão.
5	WaterAid. Directivas para uma abordagem com base nos direitos humanos.
6	WaterAid. Estrutura de higiene.
7	WaterAid. Estrutura de saneamento.
8	WaterAid. Estrutura urbana.
9	WaterAid. Estrutura de segurança hídrica.
10	WaterAid. Estrutura de sustentabilidade.
11	WaterAid. Kit de ferramenta de Análise da Economia Política.
12	WaterAid. Kit de ferramenta das parcerias.
13	WaterAid. Estrutura de gestão de calamidades.
14	Estruturas da WaterAid.
15	Realização dos direitos humanos à água e ao saneamento: um Manual pelo Relator Especial da ONU Catarina de Albuquerque. 2014.
16

O direito à água explicado.

17	Directivas para os testes à qualidade da água.
18	Manuais de GTF.
19	Abordagem de serviços de diversos uso.
20	WaterAid. Política e guia da qualidade da água.
21	WaterAid. Estrutura das parcerias.
22	WaterAid/WEDC. Auditorias à acessibilidade e segurança.

Padrões de qualidade dos programas

85

Fontes das ilustrações
e fotografias

Ilustrações
Página 13

M1.9	WaterAid (2014). Compêndio de tecnologias acessíveis.

Página 14

M1.10	RWSN (2016). Um furo que dura uma vida.

Página 15

M2.2	WaterAid (2016). Animação sobre a estratégia global.

Página 19

M5.6

Página 29

S1.2	RWSN (2017). Quatro passos para melhores contratos de perfuração.

Página 35

S4.4	
A cadeia de saneamento. Novo desenho de WASH da IRC.

Página 40

S8.1	WaterAid (2016). Animação sobre a estratégia global.

Página 46

PG1.8	Cartaz de tecnologia da WaterAid: O Gulper.

Página 53

PG3.2	Adaptado de “Blocos de construção para as mudanças de comportamento” por Om Prasad Gautam. Módulos de formação sobre mudanças de comportamento
de higiene da Wateraid.

Página 65

PG9.6	RWSN (2017). Por que razão é que alguns furos são melhores que outros?

Página 70

PJ1.7	
SuSanA: Governo da República Unida da Tanzânia. Rashi Mbago. Desenhos para WASH nas escolas.

Página 73

PJ3.3	Om Prasad Gautam (2015). Da tese “Intervenção sobre a higiene alimentar para melhora os comportamentos de higiene alimentar e reduzir a contaminação alimentar
no Nepal: uma experiência exploratória”.

Página 79

PJ5.4

RWSN (2017). Quatro passos para melhores contratos de perfuração.

RWSN (2016). Perfuração: a importância de um local para um furo.

Fotografias
Capa

No sentido dos ponteiros do relógio, a partir do centro em cima: como na pág. 43; como na pág. 7; como na pág. 25; como na pág. 11; como na pág. 67 (ver em seguida).

Página 2

Offas Mweemba no local de construção de uma latrina, Distrito de Monze, Zâmbia. Autores: WaterAid/ Chileshe Chanda.

Página 7

Provas à qualidade da água, Empresa de Água da Região Central, Kasungu, Malawi. Autores: WaterAid/ Dennis Lupenga.

Página 11	Clement com a mulher e o filho junto do ponto de água por detrás da casa deles na aldeia de Antsesika, região de Vakinankaratra, Madagáscar.
Autores: WaterAid/ Ernest Randriarimalala.
Página 25

Justine Dabire no seu triciclo junto da sua latrina em Dissin, Burkina Faso. Autores: WaterAid/ Basile Ouedraogo.

Página 27

Swala Kumari Singh evando a cabo uma sessão sobre a higiene no Posto de Saúde de Dhime, Jajarkot, Nepal. Autores: WaterAid/ Mani Karmacharya.

Página 43

Daniel Paul, parteiro no Hospital de Distrito de Kiomboi, Distrito de Iramba, Tanzânia. Autores: WaterAid/ James Kiyimba.

Página 67	Aldeões, chefiados pelo mecânico de bombas Sorgho Rasmane (esquerda), arranjam um furo avariado em Basbedo, Burkina Faso. Autores: WaterAid/ Andrew McConnell.
Capa de
trás	Empresário local Kenechukwu a introduzir novos designs para latrinas para o marketing do saneamento, Estado de Enugu, Nigéria. Autores: WaterAid/ Peter Feldman.

86

Padrões de qualidade dos programas

Este diagrama
mostra como
os padrões
de qualidade
do programa
se adaptam à
hierarquia das
estratégias,
políticas,
estruturas e
directivas da
WaterAid.

Estratégia Global da WaterAid
Abordagem programática
(A nossa abordagem/como trabalhamos)
Estrutura de prestação de contas
(Os nossos compromissos)
Padrões de qualidade e políticas dos programas
Estruturas dos programas e modelos /
abordagens de realização
Directivas / kits de ferramentas / recursos
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Trabalhamos com os intervenientes nacionais e as comunidades para
melhorar o acesso a serviços sustentáveis de água e de saneamento
como direitos humanos, e promover um bom comportamento de higiene.
Organizamos campanhas para levar a um mundo onde estes elementos
essenciais são normais para toda a gente, em todo o lado até 2030.

WaterAid/ Peter Feldman

WaterAid
2018

