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Em conjunto, os documentos abaixo determinam a
forma como poderemos alcançar a nossa visão, na qual
todas as pessoas, em todos os lugares, terão acesso
a água limpa, saneamento e higiene (WASH) até 2030.

Estratégia global

O nosso papel e
como trabalhamos

Padrões e políticas de
qualidade do programa

Enquadramentos e
conceitos de prestação

Directrizes
Kits de ferramentas
Recursos
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Os enquadramentos definem o nosso
posicionamento, abordagem e padrões do
programa em todas as nossas áreas de trabalho:
a) os nossos princípios transversais: direitos
humanos, sustentabilidade, igualdade e inclusão,
bem como parcerias; b) as nossas abordagens
programáticas centrais: reforço e capacitação dos
sistemas, a WASH noutros sectores e a mudança
dos comportamentos de higiene; c) o nosso
trabalho temático/geográfico: água, saneamento,
higiene e WASH urbana. Os enquadramentos
indicam directrizes, kits de ferramentas e recursos
complementares que fornecem maior detalhe sobre
como aplicar estes enquadramentos na prática.
Os nossos enquadramentos são desenvolvidos por
meio de um processo de colaboração que envolve
pessoas de toda a organização e partes interessadas
externas relevantes. Desta forma, asseguramos que
o nosso posicionamento, abordagem e padrões
são baseados na experiência e melhores práticas,
tornando o nosso trabalho mais eficaz. Estes são
periodicamente actualizados, à medida que a
nossa aprendizagem, tal como a do sector mais
alargado, evolui.
Os nossos enquadramentos foram desenvolvidos
e aprovados através do Executivo de Programas
Globais. Os padrões do programa de todos os
enquadramentos encontram-se compilados nos
Padrões de qualidade do programa1.

Saneamento

Enquadramento do saneamento
Posicionamento
A WaterAid acredita que os serviços de saneamento
são vitais para a saúde, a educação e a dignidade
de todas as pessoas. O saneamento é também
crucial para o desenvolvimento económico, meios
de subsistência melhorados e dimensões da saúde
pública (por exemplo, atraso no crescimento nas
crianças e mortalidade em menores de 5 anos).
Tal apresenta claramente o saneamento como um
bem social e justifica o investimento por parte dos
governos, do sector privado e da sociedade civil.
O saneamento contribui também de forma vital
para a prevenção de epidemias e pandemias.
O saneamento é um direito humano e, como tal,
exige que os governos (os detentores de obrigações)
assegurem que todas as pessoas tenham acesso a
serviços de saneamento, seguindo os princípios dos
direitos humanos – incluindo a não discriminação, a
igualdade e a sustentabilidade2. Os Estados devem
dar passos para garantir gradualmente o direito
ao saneamento para todas as pessoas o mais
rapidamente possível, utilizando todos os recursos
e factores determinantes à sua disposição.
Os serviços de saneamento devem satisfazer os
critérios dos direitos humanos e ser disponíveis,
aceitáveis, acessíveis, económicos e seguros.
Desta forma, garante-se a sua sintonia com os
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
especificamente a meta 6.2 do saneamento, com
o objectivo de “alcançar o acesso a saneamento e
higiene adequados e equitativos para todos” até
2030. O prazo de 2030 significa que os países e
os parceiros de desenvolvimento devem realizar
mudanças significativas nos seus esforços a fim
de acelerar os progressos.

WaterAid/Ernest Randriarimalala

Saneamento: o nosso posicionamento
A WaterAid define o saneamento como a
separação higiénica de excrementos humanos
do contacto humano. Em contextos de forte
densidade populacional, incluímos a gestão de
resíduos sólidos no saneamento a partir de uma
perspectiva de saúde ambiental mais alargada.
Numa perspectiva mais abrangente, o
saneamento inclui não somente os sistemas
físicos, mas também as políticas, os quadros
jurídicos e os acordos de gestão necessários para
alcançar serviços de saneamento sustentáveis
para todas as pessoas.
A WaterAid está empenhada na aspiração
dos ODS de ir além do acesso a serviços de
saneamento básico e alcançar o objectivo do
saneamento gerido em segurança para todas
as pessoas, em toda a parte. Devido à escala
da falta de acesso, a WaterAid irá dar prioridade
ao alcance dos serviços de saneamento de nível
básico nas regiões onde trabalha.
Iremos promover latrinas partilhadas de alta
qualidade (serviços de saneamento limitados)
quando estas constituem a única opção viável
no médio prazo, como em povoações urbanas
informais de alta densidade populacional.
Quando o acesso a saneamento básico já for
alto e fornecermos apoio dedicado à escala de
uma cidade/vila e de um prestador de serviços,
iremos também trabalhar com vista ao alcance
de serviços de saneamento sustentáveis e geridos
em segurança.

Da esquerda para a direita, Fetra, 12, Tongasoa,
13, Hasina, 12, Hanitrasoa, 11, Andrea, 12, e Sarah,
13, posando em frente dos seus respectivos blocos
sanitários separados. Escola primária da aldeia
de Firaisantsoa Imanga, comuna de Tsinjoarivo
Imanga, distrito de Tsiroanomandidy, Madagáscar,
Junho de 2018.
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Fundamentação
1. Os programas de saneamento
debatem-se com dificuldades em
demonstrar resultados à escala com
efeitos de qualidade e equitativos.

2. A maioria dos governos debate-se
com dificuldades para dar prioridade ao
saneamento na agenda nacional e assumir
compromissos financeiros progressivos.

Os programas de saneamento que funcionam
à escala demonstraram, de uma maneira geral,
resultados modestos. Uma análise sistemática
revelou que a maioria das intervenções de
saneamento só aumentava a cobertura e a utilização
de latrinas em 14% e 13%, respectivamente3. Existem
poucas soluções que ofereçam comprovadamente
serviços geridos em segurança, especialmente em
povoações urbanas informais.

Apesar de se terem verificado muitas declarações
oficiais para dar prioridade ao saneamento, em
2017, chegava a 85% a proporção de países com
planos orçamentados para o saneamento urbano
que declararam um financiamento insuficiente
para implementar os planos nacionais. De igual
modo, 93% dos países com planos orçamentados
para o saneamento rural declararam financiamento
insuficiente para implementar os planos nacionais4.

A capacidade de os países sustentarem quaisquer
ganhos alcançados permanece uma preocupação
adicional, ao passo que a maioria dos programas
se debate com dificuldades em alcançar o acesso
universal de forma equitativa, sustentável e à escala,
“não deixando ninguém para trás”. Existe uma falta de
reflexão inovadora e de utilização de dados concretos
para dar respostas e melhorar o desempenho.

A ausência de uma priorização real está presente
tanto ao nível local como nacional e está ligada ao
factor tabu do saneamento e ao enquadramento
do saneamento como uma questão privada e
não como um serviço público. A percepção do
saneamento como um sector de baixo desempenho
e baixo impacto no qual é arriscado investir e onde
os impactos se dispersam facilmente torna-o ainda
menos atractivo para a priorização e o investimento.

Latrina móvel na rua, num
cruzamento com sinal, instalada
com o apoio da WaterAid, em
Kollanpur, Daca, Bangladeche,
Fevereiro de 2017.
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WaterAid/Rasel Chowdhury

 aremos com que esta se torne numa
F
prioridade interna fundamental e iremos
abordá-la a partir de uma perspectiva de
aprendizagem de acção, destacando uma
programação de saneamento baseada
em dados concretos.

I remos promover e fornecer dados concretos
que ajudem os governos a dar prioridade
ao saneamento e a posicioná-lo no cerne da
agenda económica e de desenvolvimento.

Saneamento

WaterAid/Chileshe Chanda

O activista de WASH da aldeia
de Lacua, Assiate Ussene, à
porta da recém-construída
latrina familiar pertencente a
Daudo Momade e à sua família,
Aldeia de Lacua, Distrito de
Lunga, Província de Nampula,
Moçambique, Outubro de 2017.

3. O progresso é impedido pela
fragmentação institucional e por
uma fraca colaboração.
Ao nível do país, os mandatos sobre o saneamento
tendem a ser pouco claros e as responsabilidades
descentralizadas raramente são respondidas pela
capacidade e financiamento necessários ao nível
local. Os agentes do sector nem sempre colaboram
e se coordenam, especialmente aos níveis nacional
e local. Não foi prestada atenção suficiente aos
mecanismos de manutenção e prestação do serviço,
o que afecta a sustentabilidade dos serviços.
Realçamos a importância do reforço à escala do
distrito e da cidade, com integração através do
trabalho com os governos, em coordenação com
outras partes interessadas do sector e através
de alianças com outros sectores-chave como a
educação, a saúde e o ambiente.
 rabalhamos com as autoridades locais e
T
reforçamos os sistemas locais trabalhando ao
nível das unidades administrativas e técnicas
e tendo como beneficiárias todas as pessoas
nestas unidades.

4. Os programas baseiam-se em
abordagens simplistas.
A maioria dos programas de saneamento utiliza
“modelos” de abordagem universal, como, por
exemplo, quando utilizam o Saneamento Total
Liderado pela Comunidade (SANTOLIC) ou o
marketing de saneamento, em áreas de grande
dimensão, ou mesmo países, independentemente
das situações locais. No entanto, esta abordagem
nem sempre funciona e não é suficiente para
alcançar toda a gente.
Iremos facilitar a implementação de programas
de saneamento que estimulem a procura e a oferta,
não deixando de prestar uma atenção especial
à equidade.
I remos facilitar a implementação de
programas de saneamento que sejam flexíveis
e adaptáveis, com esforços contínuos para
aprender e recolher comentários e sugestões
para corrigir o rumo.
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Adequação estratégica
O acesso a serviços de saneamento melhorados e geridos em segurança
constitui o objectivo mais distante do rumo no âmbito do ODS 6 e é uma área
prioritária da nossa estratégia global. São necessárias novas abordagens para
acelerar significativamente o progresso. O nosso trabalho de saneamento
contribui para a totalidade dos nossos quatro objectivos estratégicos
e baseia‑se nos mesmos, tal como se explica abaixo:

Igualdade

Serviços sustentáveis

Prestamos atenção ao acesso ao saneamento
para as mulheres e raparigas, os transexuais e
as pessoas portadoras de deficiência, abordando
as suas necessidades no garante de um acesso
adequado, privacidade, segurança e gestão
da higiene menstrual nas casas, nas instituições
e nas latrinas públicas.

Capacitamos os cidadãos com os conhecimentos
e as capacidades necessários para exigirem que
os seus governos prestem contas pelo direito
dos cidadãos ao saneamento. Também prestamos
atenção à sustentabilidade ambiental através
da gestão responsável e segura dos resíduos.

Os progressos no acesso ao saneamento têm sido
lentos e desiguais. A falta de acesso ao saneamento
é especialmente acentuada entre os grupos mais
pobres e mais marginalizados. O nosso trabalho no
saneamento garante que as causas principais que
perpetuam o acesso desigual ao saneamento sejam
salientadas, compreendidas e abordadas.

Higiene

A utilização higiénica e a manutenção das
latrinas é um dos comportamentos-chave que
ambicionamos alcançar no nosso trabalho na área
da higiene e está estreitamente ligado a outros
comportamentos, designadamente a lavagem
das mãos com sabão após a utilização da latrina.
Por conseguinte, integramos aspectos do nosso
trabalho de saneamento no da higiene, como, por
exemplo, através de investigação formativa e da
concepção de campanhas promocionais de criação
de procura.
Ao longo da cadeia do serviço de saneamento,
também abordamos questões de higiene e
segurança do trabalhador de saneamento.
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Há que assegurar que os serviços de saneamento
continuam a funcionar e são geridos em segurança.
Abordamos o nosso trabalho de saneamento
através de uma abordagem de reforço do sistema,
dando resposta aos obstáculos aos níveis nacional
e local, bem como ao longo de toda a cadeia
do serviço do saneamento (especialmente nas
áreas urbanas).

Integração

Consideramos o saneamento (em conjunto com
a água e a higiene) um elemento fundamental
do desenvolvimento sustentável integrado.
Centramo‑nos particularmente na integração com
os sectores do ambiente, da saúde, da educação,
da nutrição e do desenvolvimento urbano.
Acelerar o progresso do saneamento sustentável
exige uma integração e maximização profundas
de capacidades nestes sectores, em conjunto com
a igualdade de género e a inclusão.

Saneamento

Abordagem
A WaterAid visa transformar o sector do saneamento
a fim de assegurar o acesso universal a serviços
de saneamento com uma utilização e operação
sustentadas. Concentramo‑nos em reforçar os
sistemas de apoio para serviços de saneamento
principalmente para casas, escolas, unidades de
saúde e latrinas comunitárias e públicas.
Alcançar as mudanças significativas no progresso
do saneamento exige:
Aumentar a priorização política do
saneamento e o reconhecimento de que é
importante para o desenvolvimento humano
e económico e a saúde pública, exigindo um
financiamento adequado e uma abordagem
integrada.
Reforçar todo o sistema para o desenvolvimento
e prestação de serviços de saneamento (reforço dos
sistemas).
Construir latrinas e infraestruturas que
sejam inclusivas, acessíveis, fáceis de utilizar
e que capturem e contenham adequadamente
os excrementos.
Defender a mudança de comportamentos
(erradicando o fecalismo a céu aberto, promovendo
a utilização higiénica e a manutenção das latrinas e
aumentando a procura pelo saneamento).
Gerir em segurança os serviços ao longo de
toda a cadeia do saneamento, desde a captura,
a contenção, o tratamento no local/transporte e
tratamento fora do local até à eliminação segura
ou reutilização dos resíduos fecais.
Para conseguir melhorias nestas áreas, o
nosso trabalho combina a sensibilização, o
desenvolvimento de capacidades, a prestação
de serviços e a inovação, direccionando
estrategicamente os esforços para os principais
obstáculos do sector e reforçando os sistemas que
visam criar e sustentar o acesso equitativo. À escala
do sector, centramo-nos na priorização política,
na coordenação intersectorial, no financiamento,
nas políticas e na regulamentação. O nosso
trabalho implica a coordenação com prioridades
de saúde específicas e factores determinantes para
a participação do sector privado na prestação e
promoção do serviço.
Acreditamos que uma abordagem universal não
irá produzir mudanças significativas nos serviços

de saneamento. Por conseguinte, recorremos a
análises específicas ao contexto pormenorizadas
para definir as intervenções e abordagens mais
eficazes necessárias para abordar as cinco áreas
atrás referidas. A análise localizada ajuda-nos a
definir abordagens e intervenções específicas
para as áreas rurais e urbanas, implementadas
através de um apoio ao nível distrital ou da
cidade. Concebemos programas de prestação de
serviços de saneamento que equilibram de forma
adequada a criação de procura e as abordagens
da oferta (produtos e serviços). Em conjunto com
o governo, promovemos uma escolha flexível das
abordagens de maior impacto para o contexto (por
exemplo, SANTOLIC, marketing social e saneamento
baseado no mercado), centrada no saneamento
doméstico, nas escolas, nas unidades de saúde e
nos locais públicos e comunitários. Promovemos um
saneamento sensível ao género e inclusivo e que
satisfaça as necessidades de todos, em cada etapa
da vida. Quando implementamos esta abordagem,
centramo-nos em:

Criar procura
Utilizamos métodos de investigação formativa
participativa para desenvolver campanhas de
promoção do saneamento poderosas, aplicando
uma combinação de técnicas de marketing (por
exemplo, marketing de saneamento ou abordagens
baseadas no mercado) e de técnicas lideradas pela
comunidade para promover a procura e a aceitação
de serviços e infraestruturas de saneamento
higiénicos. Os métodos de investigação formativa
ajudam-nos a compreender os utilizadores-alvo
– as suas motivações, comportamentos correntes e
aspirações – e que produtos e serviços respondem
aos seus desejos e necessidades em termos práticos
e viáveis. Certificamo-nos de que as necessidades
de saneamento específicas das mulheres, das
raparigas e das pessoas portadoras de deficiência
são reconhecidas e abordadas.
A mudança de comportamentos é fundamental
para os nossos programas de saneamento,
com vista a elevar a procura, garantir sinergias
com as questões da higiene e alterar as normas
sociais. As infra-estruturas também têm um
papel a desempenhar, mas nunca devem ser
implementadas isoladamente das mudanças de
comportamentos e das intervenções de reforço
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dos sistemas. Também capacitamos as pessoas e os
grupos da sociedade civil para exigirem que os seus
governos e prestadores de serviços prestem contas
pelas suas responsabilidades enquanto detentores
de obrigações.

apoiar as autoridades locais e os fornecedores a
desenvolver abordagens eficazes e capacidades
para alcançar e monitorizar o progresso em
conformidade com a nossa abordagem de reforço
de sistemas e de capacitação.

Assegurar a oferta

Visamos reforçar os sistemas aos níveis do governo,
da sociedade civil e do sector privado, que exercem
impacto no acesso ao saneamento e à WASH num
sentido mais lato:

Com vista a assegurar a oferta de produtos de
saneamento, aplicamos os princípios da concepção
centrada no utilizador para desenvolver produtos e
serviços desejáveis e económicos que satisfaçam as
aspirações e as necessidades dos utilizadores‑alvo.
Sempre que possível, e em colaboração com
outros agentes, aplicamos estratégias baseadas
no mercado para criar e reforçar cadeias de
abastecimento eficazes. Tal inclui ajudar as
empresas locais a desenvolverem‑se (melhorando
os seus modelos de negócio, competências
de produção e métodos de marketing) a fim
de aumentar a disponibilidade de soluções
adequadas no mercado.
Também trabalhamos com os governos e outros
agentes do sector privado a fim de assegurar a
existência de um ambiente favorável para que as
empresas locais que trabalham no saneamento ao
longo de toda a cadeia de valor possam prosperar.
Sempre que necessário, envolvemos outras partes
interessadas no desenvolvimento de estratégias
de financiamento e produtos de saneamento
direccionados para as comunidades mais pobres
e mais marginalizadas.
Desempenhamos o papel de facilitadores do
mercado, garantindo que as perspectivas tanto
da oferta como da procura são levadas em conta,
ligando as partes interessadas para contribuir
para melhorar de uma forma eficaz o desempenho
do mercado do saneamento.

Reforçar sistemas
Ao nível nacional, trabalhamos para colmatar
as lacunas nas prioridades políticas a nível de
saneamento, financiamento, regulamentações,
estratégias e programas para o desenvolvimento
do saneamento. Apoiamos os governos na
definição e implementação de alterações aos
acordos institucionais, definição de mecanismos
e processos de monitorização do desempenho e
desenvolvimento de estratégias de financiamento.
Ao nível local, as intervenções diferem nas áreas
rurais e urbanas (ver o Enquadramento urbano da
WaterAid)5, mas o nosso trabalho irá centrar-se em
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Com as autoridades nacionais: centrando-nos
na liderança política de alto nível, nos sistemas
determinantes nacionais necessários para estimular
o progresso, nos planos e políticas, nas estratégias
de financiamento, na coordenação, nos acordos
institucionais e na monitorização do desempenho.
Com as autoridades locais e os prestadores
de serviços (urbanos e rurais): centrando-nos
em planos estratégicos à escala distrital e da
cidade, nos sistemas necessários para apoiar
cadeias de saneamento inteiras, na capacidade
das autoridades e dos prestadores de serviços, nos
planos e regulamentações, nos mecanismos de
financiamento, na coordenação, na monitorização
de funções institucionais e serviços e em latrinas
públicas adequadas a mulheres e acessíveis.
Com os sectores da educação e da saúde:
integrando a WASH nas políticas, planos,
financiamento e sistemas do sector da educação,
como, por exemplo, currículos para os professores,
formação de profissionais de saúde nas
comunidades e unidades de saúde e padrões
técnicos.
Com a sociedade civil: promovendo o
saneamento como um direito humano, mobilizando
comunidades e seus líderes, capacitando grupos
da sociedade civil e abordando as barreiras
físicas, institucionais e de atitude ao saneamento
enfrentadas pelas pessoas que são marginalizadas
e com probabilidade de serem excluídas.
Com o sector privado: criando abordagens
baseadas no mercado – estimulando a procura
e apoiando a oferta.
Com as instituições académicas: gerando
dados concretos através de investigação, estudos
e avaliações formais.

Saneamento

Integrar temas
Integramos o saneamento nas intervenções
da água e da higiene para maximizar os
benefícios. Procuramos parcerias com sectores
intrinsecamente ligados ao saneamento, incluindo
a saúde, a nutrição, a educação, a agricultura,
o desenvolvimento urbano, o ambiente num
sentido mais lato e os meios de subsistência.
Também integramos o saneamento nos esforços
de promoção da igualdade de género, dos direitos
das mulheres e da inclusão social. Procuramos
oportunidades para integrar o saneamento nas
políticas e práticas destes sectores-chave.

WaterAid/Prashanth Vishwanathan

Medimos o sucesso do nosso trabalho à escala
do distrito/cidade face ao desempenho colectivo
de toda essa unidade, por oposição à medição de
resultados somente em determinadas comunidades
e ao nível da família. Com base na nossa análise,
reforçamos capacidades e defendemos serviços
de saneamento melhorados e, quando necessário,
investimos em actividades de demonstração e
inovação de alta qualidade. Aprendemos de forma
iterativa com o nosso trabalho e inovamos para
melhorar e nos adaptarmos de forma apropriada.

WaterAid/Genaye Eshetu

Trabalhamos à escala e para a escala, reconhecendo
que uma abordagem que considere a dimensão
completa da cidade ou do distrito é mais eficaz do
que intervenções localizadas e isoladas.

Dagitu e a sua irmã mais
velha, Gedam, estão muito
felizes por ver que existe uma
nova latrina na Escola Básica
Edget Behibret que também
dá resposta às necessidades
de alunos portadores de
deficiências físicas, Burie,
Gojjam Oriental, Amhara,
Etiópia, Novembro de 2018.

Trabalhadores da
construção vistos a
construir novas latrinas
na aldeia de Dumarpani,
bloco de Naharpur, distrito
de Kanker, Chhattisgarh,
Índia, Fevereiro de 2018.
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Padrões de qualidade do programa*
Os compromissos básicos abaixo devem ser lidos em conjunto com a nossa abordagem programática
e os Padrões de qualidade do programa6 conforme segue:

Padrões críticos para o risco

Padrões mínimos

R1

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.

R4

R5

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.
Temos de garantir que as instalações
sanitárias são de utilização segura, tanto
higienicamente como tecnicamente.
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 instituições
públicas devem ser concebidas para
o acesso universal.

Padrões integrais: nível estratégico

*Embora cada área temática do nosso trabalho
contenha o seu próprio conjunto de padrões,
torna-se necessário adoptar uma abordagem
holística, cumprindo todos os padrões relevantes
do seu trabalho programático. Ver a lista completa
nos Padrões de qualidade do programa.
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S6.1

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.

Saneamento

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.

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 quand for apropriado.

S4.4

Vamos ver o saneamento como um serviço
através de toda a cadeia desde as latrinas
à eliminação segura, e, sempre que
apropriado, reutilizar.

S4.5

Vamos ajudar as autoridades locais e
as partes interessadas do sector privado
a desenvolver modelos de negócio viáveis
para os serviços de saneamento, onde
aplicável (por exemplo, em ambientes
urbanos).

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.

S4.6

Vamos apoiar os governos nacionais e
locais, quando forem a opção mais viável,
para que proporcionem serviços públicos
de gestão do saneamento eficientes.

Padrões integrais: nível programático
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.

PG4.7 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.

Padrões integrais: nível do projecto
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.

PG4.4 Vamos ser flexíveis na forma 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.
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Saneamento

Glossário

Refere-se aos produtos e serviços necessários para
gerir os excrementos humanos em segurança, desde
a defecação até à contenção, transporte, tratamento
e eliminação ou (quando adequado) reutilização.

Níveis de serviço
Ajudam-nos a medir a qualidade dos serviços
de saneamento.

Saneamento
Na WaterAid, é fundamentalmente a separação
higiénica de excrementos humanos do contacto
humano. Em contextos de forte densidade
populacional e instituições, incluímos a gestão
de resíduos sólidos.

Saneamento gerido em
segurança
Constitui o indicador-chave do ODS 6, que significa
que os excrementos devem ser tratados em
segurança ao longo da cadeia de saneamento, desde
a contenção até à eliminação ou reutilização.

Saidson fotografado enquanto
utilizava um bloco de saneamento
acessível na comuna de
Morondava, Região de Menabe,
Madagáscar, Agosto de 2018.
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Saneamento sensível
ao género e inclusivo
Refere-se à inclusão das mulheres, raparigas
e pessoas portadoras de deficiência nos processos
de concepção dos serviços de saneamento, bem
como às características das infra-estruturas
necessárias para abordar as suas necessidades
para um acesso, privacidade, segurança e gestão
da higiene menstrual adequados.

Serviços de saneamento
Refere-se à gestão de resíduos desde o ponto
de recolha ao ponto de eliminação ou reutilização
segura.

Sistemas de saneamento
Refere-se a tudo o que é necessário para o
saneamento, das infra-estruturas às questões
institucionais (políticas, regulamentação,
financiamento, quadros de gestão), comportamentos
(atitudes e práticas individuais e colectivas
necessárias) e considerações ambientais.

WaterAid/Ernest Randriarimalala

Cadeia de saneamento
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Uma latrina
construída localmente
em Tombohuaun,
Distrito de Kailahun,
Serra Leoa, Janeiro
de 2018.
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Como trabalhamos e organizamos
o nosso conhecimento
Este enquadramento faz parte de um conjunto de documentos que define a forma
como trabalhamos e organizamos o nosso conhecimento, conforme ilustrado abaixo.
O pessoal da WaterAid pode encontrar este enquadramento e os documentos
relacionados na nossa página da intranet, KnowledgeNet, que está estruturada
da mesma forma.

As nossas
metas
estratégicas

Quem
tentamos
servir

Áreas em que
trabalhamos

Serviços
sustentáveis

Integração

Igualdade

Higiene

Os mais pobres e mais marginalizados

Água

Saneamento

Higiene

Princípios
transversais

Direitos
humanos

Sustentabilidade

Igualdade
e inclusão

Parceria

Onde
trabalhamos

Cidades grandes
e vilas

Vilas, cidades
pequenas e centros
em crescimento

Regiões rurais
e remotas

A nível global
e regional

Como
tornamos
a mudança
realidade

Conceitos
da realização
do projecto

O nosso papel e como trabalhamos
Reforço e capacitação
de sistemas

WASH noutros sectores

Mudança de
comportamentos em
relação à higiene

Delinear conceitos da realização do projecto
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Os serviços de saneamento são vitais para a saúde, a
educação e a dignidade de todas as pessoas. O saneamento
é crucial para o desenvolvimento económico, meios de
subsistência melhorados e dimensões da saúde pública, além
de constituir um serviço vital na prevenção de epidemias
e pandemias. Apesar dos compromissos assumidos por
muitos governos e do reconhecimento do saneamento
como um direito humano por parte das Nações Unidas,
continua largamente a não ser considerado prioritário,
é mal financiado e abertamente negligenciado.

Frente, cima: Aribiyan Tunde
Isiaka, 51, frente à sua latrina.
Comunidade de Origbile, Ifelodun,
Lagos, Nigéria, Setembro de 2016.
Frente, baixo: Um rapaz dirige-se
para as recém-instaladas latrinas
higiénicas na área de Alokdia
Abason em Paikgasa, Khulna,
Bangladeche, Outubro de 2019.

Abordamos o nosso trabalho de saneamento através de uma
abordagem de reforço do sistema, abordando barreiras ao acesso
e serviço contínuo, trabalhando aos níveis global, nacional e local
na influência das políticas e das práticas e no desenvolvimento
da cadeia completa do serviço do saneamento.
Estabelecemos parcerias com instituições governamentais,
departamentos e agências ministeriais, parceiros de desenvolvimento,
empresas de serviços de abastecimento público, organizações de
base comunitária, empresas, empresários e cidadãos locais a fim
de assegurar o acesso a serviços de WASH para todas as pessoas,
centrando-nos nas mais pobres e mais marginalizadas. A WaterAid
visa transformar o sector do saneamento a fim de assegurar o acesso
universal a serviços de saneamento, com uma utilização e operação
sustentadas para todas as pessoas.
Este enquadramento define a nossa posição, abordagem e os padrões
do programa para a programação do saneamento.

WaterAid/Ronny Sen

Uma latrina com duas fossas
recém-construída ao abrigo da
Swachh Bharat Mission, Aldeia
de Padhariya, Dindori, Madhya
Pradesh, Índia, Julho de 2017.

Visite washmatters.wateraid.org
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