WaterAid UK
Politica
da
Política garantia
sobre Garantia
da Qualidade da Água
Qualidade
da Água

Wa
ter
Aid
/Jas
hi
m
Sal
am

Programme Support Unit
Fevereiro 2019

Documento da Política sobre Qualidade da Água – Actualizado pela Unidade de Apoio aos Programas
WaterAid UK em Fevereiro de 2019

Política da WaterAid UK sobre Garantia da Qualidade da
Água em programas financiados pela WaterAid

Titulo do documento: Política da WaterAid UK sobre Garantia da Qualidade da Água em
programas financiados pela WaterAid
Alcance: UK CPs
Versão: 2019

Autor: Vincent Casey, Senior Water Manager
Ellen Greggio, Monitoring & Mapping Advisor

Data aprovada: 11 Fevereiro 2019

Status do documento: Aprovado

Data efetiva: 11 Fevereiro 2019

Aprovado por: Olga Ghazaryan, IPD Director

Versão substituída: 2012

Data da próxima revisão: Fevereiroo 2024

A presente política estabelece os requisitos mínimos para a garantia da qualidade da
água nos programas financiados pela WaterAid. Faz referência à garantia da qualidade
de água no momento em que as instalações são entregues às instituições locais e ao
compromisso da WaterAid para dar seguimento à testagem da água numa base de
amostragem. Contudo, não prevê uma garantia da qualidade da água numa base diária
depois que as instalações tiverem sido entregues às instituições locais.1 Esta é a
responsabilidade das instituições locais.

1

A garantia da qualidade da água a longo prazo na fonte e ao nível doméstico está fora do controlo da WaterAid e do âmbito da
presente política. Recomenda-se que a WaterAid aborde a qualidade a longo prazo através de uma prestação de serviço de alta
qualidade, promoção da segurança da água, vigilância sanitária, promoção do tratamento da água ao nível doméstico e seu
armazenamento seguro mudança do comportamento sobre a higiene e apoio às instituições nacionais que detêm o mandato da
garantia da qualidade da água incluindo o governo distrital.
2 Fonte de água: ponto de acesso à água. Fontes melhoradas incluem furos ou poços escavados cobertos por bombas manuais,
nascentes protegidas, tanques de armazenamento de água da chuva, torneiras ou fontenários públicos e privados conectados a
sistemas reticulados.
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Actualizações da política em Fevereiro de 2019 com implicações para as
políticas da Qualidade da Água do Programa Nacional:
•
•
•
•
•

Adição dos padrões mínimos sobre a frequência da testagem de seguimento da
qualidade da água
Estipulação que as políticas do Programa Nacional podem ser actualizadas com
menos frequência
Limite aplicado à duração das políticas de testagem da água do Programa
Nacional
Orientação adicional sobre métodos de amostragem para diferentes tecnologias
de abastecimento de água
Adição da recomendação para o uso de “mWater” para a comunicação de
resultados dos testes de qualidade da água e consola do “mWater Water Quality”
para análise e interpretação dos dados sobre qualidade da água.

A presente política tem como objectivo o envolvimento dos Programas Nacionais
da WaterAid na prestação de novos serviços de água e reabilitação dos serviços
de água existentes. Define exactamente onde a responsabilidade e a prestação de
contas da WaterAid pela qualidade da água existe e onde termina.
A visão da WaterAid é de um mundo onde todos têm acesso à água potável e
saneamento. O fornecimento de água potável constitui um componente central do
nosso mandato. Ademais, a fim de que a WaterAid possa influenciar efectivamente
outros actores no sector de ASH, responsabilizando os governos e provedores de
serviços, a qualidade dos serviços que apoiamos deve ser exemplar.
A fim de assegurar que a água abastecida seja potável, a WaterAid deseja adoptar
uma abordagem altamente responsável sobre a garantia da qualidade da água no
trabalho que apoia. A WaterAid deseja garantir que os seus parceiros não ponham em
funcionamento fontes de água que representem um risco significativo para a saúde dos
utentes ou que possam causar dano à reputação da WaterAid.
A presente política deve ser utilizada para informar o conteúdo das Políticas do
Programa Nacional sobre a Qualidade da Água juntamente com:
1. Orientações da WaterAid para a Testagem da Qualidade da Água
2. Quadro de Segurança da Água da WaterAid.
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Objectivos da Qualidade da Água da WaterAid UK
A qualidade da água potável que abastece os utentes dos serviços novos e reabilitados
que a WaterAid financia deve:
1. ser de uma qualidade significativamente melhor do que a abastecida pelas
fontes existentes não melhoradas
2. não apresentar riscos significativos à saúde dos consumidores
3. sempre que possível, deve conformar-se com os padrões nacionais ou da OMS2
4. ser aceitável para os utentes em termos de aparência, paladar e olfacto
Compromissos mínimos da WaterAid relacionados com a garantia da qualidade
da água.
A WaterAid reconhece que para cumprir os seus objectivos sobre a qualidade da água,
deve ser aplicada uma abordagem consistente aos problemas da qualidade da água
nos países onde opera. Todas as responsabilidades definidas abaixo são de carácter
obrigatório e serão auditadas periodicamente.
Todos Programas Nacionais da WaterAid UK devem:
1. Ter uma Política do Programa Nacional sobre a Qualidade da Água (não
mais de 20 páginas com informação de apoio adicional contida nos anexos que
podem ter mais de 20 páginas), as quais seguem o formato indicado nas
orientações organizacionais3.
2. Rever e actualizar a Política do Programa Nacional sobre a Qualidade da
Água em cada de 5 anos OU quando houver mudança nos padrões nacionais e
legislação sobre a qualidade da água.
3. Assegurar que todos os parceiros de implementação tenham uma cópia da
política e compreendam as suas disposições.
4. Assegurar que todas as fontes de água financiadas pela WaterAid quer
novas ou reabilitadas sejam testadas quanto a contaminantes de alto risco
(conforme definido em cada Política da Qualidade da Água do Programa
Nacional e em conformidade com os requisitos do Apêndice 2) antes que os
mesmos sejam disponibilizadas ao serviço público. O objectivo desta actividade
de rotina é garantir que os utentes do serviço ou a nossa reputação não sejam
prejudicados por termos posto ao serviço dos utentes fontes de água perigosas.

2

Ver www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/

3

No documento “Organisational Guidelines for water quality testing” Orientações Organizacionais para a testagem da qualidade da água.
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5. Assegurar que se dê seguimento aos resultados dos testes de acordo com as
políticas de qualidade da água do Programa Nacional.
6. Comunicar os resultados dos testes internamente como parte de um processo
semestral de apresentação de relatório. Partilhar os resultados dos testes com o
governo e outras instituições relevantes.
7. Fazer o seguimento da testagem de uma amostra de fontes de água
anteriormente construídas ou reabilitadas. O objectivo disto é compreender a
eficácia do trabalho anterior de ASH.
O seguimento do processo de testagem deve feito anualmente. Há uma
oportunidade de execução disto como parte dos processos PIMS nos anos em
que estes decorrem. O seguimento da testagem deve:
a. Testar um mínimo de 30 fontes de água construídas ou reabilitadas nos
últimos 10 anos
b. Dar prioridade às fontes de água que comunicam actualmente ou que
tenham comunicado anteriormente um alto risco de contaminação
8. Se os padrões da qualidade da água definidos na política da qualidade da água
do Programa Nacional forem brandos em relação aos padrões do país, os
Programas Nacionais levarão a cabo uma avaliação de risco claramente
documentado para compreenderem o impacto potencial do desvio e obter o
consentimento escrito do Governo para implementar o desvio.
9. Demonstrar a melhor prática através da nossa prestação de serviços. A
prestação de serviço da WaterAid deve dar um bom exemplo de como a
qualidade da água pode ser garantida no ponto de recolha através do
fornecimento de fontes seguras, planificação de água segura, protecção das
fontes, consciencialização e saneamento melhorado.
10. Assegurar que as obrigações de todos os parceiros sobre qualidade da água
estejam claramente definidas nos acordos de parceria com eles assinados e em
quaisquer contratos que os parceiros venham a assinar com empreiteiros.
11. Assegurar que haja claramente uma rubrica para a testagem da qualidade da
água no orçamento do Programa Nacional e que sejam disponibilizados
recursos técnicos disponíveis aos parceiros para a implementação da política da
qualidade da água do Programa Nacional para o trabalho financiado pela
WaterAid.
12. Assegurar que todos os parceiros ou colaboradores do Programa Nacional
enviem amostras a laboratórios conceituados ou a utilização de metodologias
rigorosas de testagem de campo. Se isto não for possível, os parceiros devem
destacar o facto junto do Programa Nacional que deverá investigar as opções.
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As empresas de perfuração ou outros empreiteiros não devem ser responsáveis
pela testagem da qualidade da água uma vez que estes têm um grande
interesse em comunicar resultados positivos não representativos. A
implementação da política deve ser parte das actividades de supervisão da
perfuração ou da construção ou organizadas por parceiros de modo
independente. Se isto não for possível os parceiros devem fazer menção do
facto ao Programa Nacional que deverá investigar as opções de capacitação.
13. Adicionar a qualidade da água aos registos de risco do Programa Nacional e
classifica-la de acordo com o contexto local em termos de ser uma ameaça aos
utentes do serviço e à reputação da WaterAid.
14. Monitorizar com regularidade a implementação da política da qualidade da água
do Programa Nacional pelo parceiro.
15. Analisar e interpretar atempadamente os resultados dos testes da qualidade da
água, comparar com os padrões da política da qualidade da água do Programa
Nacional para identificar pontos de água não conformes nos quais se deve fazer
um seguimento. Para facilitar isto, recomenda-se fortemente a utilização da
plataforma “mWater WaterAid inventory: Water Quality survey” para comunicar
os resultados da testagem da qualidade da água e a utilização da consola
“mWater Water Quality Console” para a análise e interpretação dos dados da
qualidade da água.
16. Documentar os resultados dos testes da qualidade da água no conjunto de
dados de inventário de intervenção da WaterAid disponibilizada como parte do
relatório anual ou através da plataforma “mWater Water Quality survey”
associada à “WA inventory”.
17. Reunir documentação sobre resultados de testes de qualidade da água e
arquiva-la num ficheiro no escritório da sede Programa Nacional e manter estes
registos num ambiente seguro e totalmente protegidos com medidas de
recuperação.
18. Apoiar e capacitar as instituições locais e provedores de serviços para
cumprirem as suas obrigações de garantia permanente da qualidade da
água e testagem da qualidade da mesma – por exemplo, através da formação
em testagem da qualidade da água ou no equipamento para a testagem da
mesma.
19. A WaterAid levará a cabo uma advocacia que promove a segurança da água
para as comunidades mais pobres e marginalizadas
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A WaterAid UK irá:
1. Manter as orientações organizacionais sobre a garantia da qualidade da água
2. Actualizar o documento sobre a Política da Qualidade da Água a cada 5 anos ou
sempre que necessário devido aos requisitos da organização ou às da política
global sobre a qualidade da água.
3. Assegurar o alinhamento entre os requisitos da Política da Qualidade da Água e
os processos do PMER
Responsabilidades da testagem da Qualidade da Água
Esta secção define onde existem responsabilidades da WaterAid pela garantia da
qualidade da água e onde terminam.
A responsabilidade pela repetição da testagem da qualidade da água a longo
prazo
A WaterAid é responsável pela testagem de todas as fontes de água quer novas quer
reabilitadas antes que estejam disponíveis para o serviço público. A WaterAid é
igualmente responsável pelos testes anuais de repetição de pequenas amostras de
fontes de água construídas anteriormente. A WaterAid não tem responsabilidade
permanente pela vigilância de rotina da qualidade da água uma vez concluído o
trabalho e os serviços entregues a terceiros. Esta é uma responsabilidade das
instituições nacionais e locais. A WaterAid tentará apoiar a longo prazo a formação
necessária para a protecção das fontes de água contra a contaminação e poderá
envolver-se na capacitação relacionada das instituições locais e dos provedores de
serviços para uma monitorização regular.
Funções e responsabilidades para a implementação da política
O controlo deste risco organizacional da Qualidade da Água não é uma questão
“técnica” a ser delegada apenas aos colaboradores técnicos, campeões ou pontos
focais dentro da organização. O melhoramento do acesso à água segura é crucial para
o trabalho que a WaterAid faz e como tal assume a responsabilidade pela gestão a
todos os níveis da organização:
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Função
Conselho de
Administração
Fiduciária

Responsabilidade
• Assegurar que a WaterAid esteja comprometida com a sua visão,
o que inclui o abastecimento de água segura como uma
componente central.
• Garantir que seja dada prioridade às questões da qualidade da
água como parte da governação
Director Geral
• Assegurar que a garantia da qualidade da água seja uma
prioridade e os processos sejam implementados para minimizar
Executivo
os riscos
Director de
• Assegurar que a WaterAid tenha uma política sobre a garantia da
qualidade da água
Programas
• Assegurar a existência de orientações organizacionais para a
Internacionais
elaboração de Políticas da Qualidade da Água do Programa
Nacional
• Assegurar que sejam tomadas providências necessárias para a
comunicação dos resultados da Qualidade da Água às regiões e
ao escritório do Reino Unido
• Exigir que as equipas regionais e Programas Nacionais cumpram
a presente política
Director Regional –
• Assegurar que todos os Programas Nacionais disponham de
uma política actualizada de qualidade da água que seja
pode delegar funções
implantada dentro de cada Programa Nacional na região
aos Gestores
• Assegurar que os Programas Nacionais tenham comunicado
Regionais de
adequadamente aos parceiros os compromissos da WaterAid
Programas, mas não
sobre a qualidade da água
aos Consultores
• Assegurar que os resultados da qualidade da água do Programa
Técnicos Regionais
Nacional sejam recolhidos ao nível regional como parte do
que não têm a
relatório anual.
responsabilidade de
• Exigir que os Programas Nacionais cumpram as políticas do
Programa Nacional sobre a qualidade da água
supervisão directa
• Assegurar que o Consultor Técnico Regional forneça um nível
adequado de apoio aos programas nacionais na implementação
da política e que tenha tempo suficiente no seu plano de trabalho
para executar esta actividade.
• Assegurar que novos Programas Nacionais preparem a política
da qualidade da água nos seus próprios países.
• Verificar se todos os Programas Nacionais possuem um
protocolo de indução que inclua a presente política
organizacional assim como a política do Programa Nacional
sobre a qualidade da água de forma a que os novos
colaboradores estejam cientes das suas responsabilidades
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Consultores Técnicos
Regionais

•
•

•
•

Directores Nacionais

•
•
•

•
•

Directores de
Programas

1.
2.

3.

4.

5.

Apoiar os colaboradores do Programa Nacional na elaboração e
implementação da política da qualidade da água do Programa
Nacional
Monitorizar a implementação da política da qualidade da água e
assegurar que os Programas Nacionais cumpram
adequadamente os seus compromissos atinentes à testagem da
qualidade da água
Assegurar que os dados sobre a qualidade da água no relatório
anual do Programa Nacional estejam completos e apresentados
correctamente antes da submissão dos relatórios ao Reino Unido
Fornecer uma análise dos dados da qualidade da água do
Programa Nacional no relatório regional anual esboçando
quaisquer questões e necessidades de apoio
Assegurar que as políticas da qualidade da água do Programa
Nacional estejam actualizadas e implementadas pelo “HoP” no
Programa Nacional
Assegurar que a qualidade da água conste do registo dos riscos
do Programa Nacional
Assegurar que os parceiros estejam cientes que a WaterAid
requer deles a conformidade com a política da qualidade da água
do Programa Nacional como condição de acesso ao
financiamento
Acordar acções de seguimento que devem ser tomadas caso
seja identificada contaminação
Assegurar que haja um protocolo de indução que inclua a
presente política organizacional assim como a política do
Programa Nacional para que todos os novos colaboradores
estejam cientes das suas responsabilidades
Assegurar que todos os Oficiais de Programa apliquem a política
do Programa Nacional da qualidade da água
Assegurar que todos os parceiros possuam uma cópia
actualizada da política da qualidade da água e que estejam
cientes que se deem conformar com ela para continuarem a
receber financiamento
Assegurar que o Programa Nacional faça a orçamentação
adequada da testagem da qualidade da água e submeta esse
orçamento como parte da sua planificação do orçamento anual
Assegurar que os acordos de parceria e contratos estipulem
claramente as obrigações do parceiro e do empreiteiro em
relação à conformidade com a política da Qualidade de Água do
Programa Nacional
Manter a política actualizada
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Oficiais de Programa

Parceiros

Unidade de Apoio
aos Programas
Gestor ASH - Água

6. Identificar periodicamente os melhores métodos de testagem e
comunicar os resultados ao escritório do Programa Nacional
7. Nos casos em que a capacidade do parceiro de executar a
testagem da qualidade da água é fraca devem ser identificadas
outras instituições que possam apoiar o processo de testagem
tais como laboratórios nacionais
8. Comunicar os resultados ao Director Nacional e à Região no
Modelo Normalizado de Qualidade da Água utilizado no relatório
anual (em conformidade com os procedimentos do PMER),
assegurando-se que seja correcto antes da submissão
• Acordar as acções de seguimento caso seja identificada
contaminação
9. Assegurar que todos os parceiros implementem a política da
qualidade da água como parte da supervisão das obras.
10. Monitorizar a implementação da política da qualidade da água
pelo parceiro
11. Recolher os resultados da Qualidade da Água dos parceiros e
preencher correctamente o modelo normalizado de relatório ou
levantamento especializado para o relatório anual na plataforma
mWater
12. Acordar acções de seguimento caso seja identificada
contaminação
13. Nos casos em que os parceiros ou pessoal do laboratório não
consigam executar a testagem da qualidade da água
14. Verificar se a testagem da qualidade da água executada pelos
parceiros ou laboratórios nacionais está correcta através da
realização da verificação cruzada in loco
• Implementação da política da Qualidade da Água do
Programa Nacional como parte das actividades de supervisão
• Comunicar os resultados à WaterAid e arquivar os resultados
no seu escritório
• Acordar acções de seguimento com a WaterAid caso seja
identificada contaminação
• Capacitação das comunidades sobre segurança da água
• Trabalhar com governos locais e nacionais para incutir o
apoio do governo local às comunidades em relação à
segurança contínua da água
• Manter actualizadas as Orientações Organizacionais da
WaterAid sobre a Qualidade da Água
• Manter a presente política actualizada
• Compilar modelos normalizados de resultados Regionais da
qualidade da água ao nível organizacional (em conformidade
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•
Auditoria Interna

•

com os procedimentos do PMER)
Avaliação do trabalho da WaterAid sobre a qualidade da água
e fornecimento da análise global
Auditoria da conformidade com as políticas da qualidade da
água do Programa Nacional e da presente política
organizacional

Política revista por
Vincent Casey, Ellen Greggio
Unidade de Apoio ao Programa
Fevereiro de 2019
Política aprovada em 11 de Fevereiro de 2019 por:
Olga Ghazaryan
Directora de Programas Internacionais
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Apêndice 1. Ameaça à qualidade da água.
As orientações organizacionais da qualidade da água da WaterAid delineiam três

principais tipos de contaminação que afectam a segurança da água das comunidades
pobres e marginalizadas:
• Contaminantes microbiológicos
Doenças infecciosas causadas por bactérias patogénicas, os vírus e parasitas são os
mais perigosos e com risco generalizado na saúde associado à água potável.
Contaminantes microbiológicos provenientes de excrementos humanos e animais que
podem contaminar os recursos hídricos e têm a capacidade de causar rapidamente
doenças e morte. As reservas de águas superficiais e subterrâneas não protegidas são
todas vulneráveis à contaminação com excrementos humanos e de animais. A
contaminação microbiológica é assim um parâmetro de prioridade extremamente alta
que requer monitorização.
• Contaminantes inorgânicos perigosos
Os contaminantes inorgânicos tais como arsénico, fluoreto e nitrato representam um
perigo significativo para a saúde se estiverem presentes em níveis perigosos.
Concentrações elevadas de arsénico e fluoreto podem ser prejudiciais após consumo
prolongado. Estes ocorrem naturalmente em regiões com geologia específica. O
manganês e salinidade em elevadas concentrações podem igualmente ser
categorizados como perigosos para a saúde. Poluentes específicos inorgânicos
contaminantes causados por actividades antropogénicas tais como metais pesados,
fertilizantes e pesticidas podem igualmente constituir perigo para a saúde.
• Contaminantes Incómodos
Outros contaminantes inorgânicos existentes que podem ser descritos como
“contaminantes incómodos” uma vez que, embora não sejam directamente prejudiciais
para a saúde nos níveis de concentração encontrados na água potável, podem ter um
impacto sobre considerações estéticas tais como paladar, odor e apresentação,
fazendo com que as pessoas abandonem fontes seguras de água pelas inseguras. Os
contaminantes incómodos mais comuns incluem ferro e salinidade. A elevada dureza
da água pode entupir os canos e reduzir a vida útil concebida para as redes de
abastecimento de água.
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Apêndice 2. Local de testagem de amostras da qualidade da
água e parâmetros mínimos
A tabela a seguir fornece orientação adicional sobre os diferentes locais de colecta de
amostras para teste da qualidade da água e os parâmetros mínimos a serem testados
em conformidade com o tipo de infraestrutura de abastecimento de água, ampliada ou
reabilitada. A tabela a seguir deve ser utilizada para informar a Política detalhada da
Qualidade da Água do Programa Nacional.
Tipo de
infraestrutura
Todas as fontes
pontuais de água
(e.g. bombas de
água manuais
simples ou poços
sem rede de
distribuição)
Todos os sistemas
de abastecimento
de água novos ou
reabilitados

Localização dos pontos de colheita das
amostras
1. Todas as fontes de água públicas /
comunitárias ou institucionais

Padrões mínimos a serem testados
Contaminantes de alto risco conforme a
política do país

2. Mínimo de 5% de fontes pontuais
domésticas privadas apoiadas

1. Testar a principal fonte de água a ser
explorada antes de ser convertida
em sistema produtivo de
abastecimento de água

Fonte: Contaminantes de alto risco e
incómodos conforme a política do país
Torneira: testagem mínima de
contaminantes microbiológicos

2. Todas as torneiras de sistemas de
abastecimento de água públicos e
institucionais (apenas uma torneira
em cada bloco)

Extensão dos
sistemas de água
existentes

3. Mínimo de 5% do total das ligações
privadas / torneiras domésticas com
mínimo de 1 amostra por sistema
(escolher o mais longe possível da
fonte)
1. Testar o ponto inicial de conexão
para extensão como fonte

2. Todas as torneiras públicas e
institucionais da extensão (uma
torneira por cada bloco apenas)

Contaminantes de alto risco e incómodos
conforme a política de cada país

Torneira: Apenas testagem de
contaminantes microbiológicos

3. Mínimo de 5% do total das ligações
privadas / torneiras domésticas com
o mínimo de 1 amostra por sistema
(escolher o mais afastado possível
da fonte)
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Captação de água
da chuva

•

Agregado familiar: não é necessária
testagem

•

Instituições: todas devem ser
testadas

Apenas testagem microbiológicas
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