Comunicado de imprensa

O que precisa de saber acerca do
fórum político de alto nível de
2018 sobre o desenvolvimento
sustentável
Entre 9 e 18 de julho, haverá uma reunião de decisores na
ONU, em Nova Iorque, para análise do progresso no sentido
do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6: "Assegurar
a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do
saneamento para todos até 2030".
Esta é uma oportunidade para que os governos prestem
contas pelo seu progresso até à data, ou pela inexistência
do mesmo. Atualmente, muitos países não estão em vias
de cumprir as suas promessas, alguns deles com um atraso
de séculos.
844 milhões de pessoas em todo o mundo não têm água limpa
perto de casa. E 2,3 mil milhões de pessoas não dispõem de
uma retrete adequada1. Em consequência, morre a cada
dois minutos uma criança com menos de cinco anos vitimada
pela diarreia2.

Acerca do ODS 6, o objetivo da água
e do saneamento

O que são os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável?
Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) são 17 objetivos globais que
os dirigentes mundiais se comprometeram
a atingir até 2030. Cada ODS tem metas
e indicadores associados para que o
progresso possa ser medido e os governos
responsabilizados. Os ODS visam eliminar
a pobreza, proteger o planeta e combater a
desigualdade. Este nível de ambição necessita
de coordenação.

A WaterAid é uma organização de beneficência registada:
Reino Unido: 288701 (Inglaterra e País de Gales) e SC039479 (Escócia).
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O que é o fórum político de alto nível sobre
o desenvolvimento sustentável?
O fórum político de alto nível (FPAN) da ONU
sobre o desenvolvimento sustentável reúne‑se
todos os anos para analisar o progresso no
sentido dos ODS. Em cada uma das vezes, o
fórum centra-se num pequeno número de
objetivos. E este ano, o ODS 6, o objetivo da
água e do saneamento, está incluído. Esta
é uma oportunidade para apelar a medidas
urgentes com vista a aumentar o progresso
no sentido da água limpa e das retretes
adequadas para todos e em todos os lugares
até 2030.

Entre os ODS, conta-se o Objetivo 6, que
visa o acesso universal a água "gerida em
segurança" e a saneamento para todos e em
todos os lugares. Tal significa a existência de
água potável segura em casa, no trabalho e
em lugares públicos, disponível sempre que
necessário. E uma retrete privada, onde os
dejetos sejam eliminados em segurança e
com sabão e água para a lavagem das mãos.
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Países que, ao ritmo atual, esperarão mais pelo acesso universal a serviços básicos
de água e saneamento

• As mães não podem dar à luz em segurança.
A cada minuto, morre um neonato de infeção causada por falta de
água limpa e pelo ambiente sujo3.
• As crianças morrem de doenças evitáveis.
289 000 crianças morrem todos os anos de diarreia causada por
água suja, falta de saneamento e má higiene, uma criança a cada
dois minutos4.
 s crianças sofrem de atraso de crescimento e não conseguem
•A
atingir o seu potencial.
155 milhões de crianças sofrem de atraso de crescimento, com a
malnutrição decorrente da água suja e da falta de saneamento como
grande fator contributivo5.
 s crianças (e os professores) faltam à escola porque estão
•A
demasiado doentes para comparecer.
Em todo o mundo, estima-se que se percam anualmente até 443 milhões
de dias de escola devido a doenças relacionadas com a água6.
 s raparigas abandonam os estudos porque não podem ter o seu
•A
período em privacidade.
Mais de um terço das raparigas do Sri Lanka, do Bangladesh e
do Paquistão indicam faltar a dias de escola todos os meses
durante o seu período devido à inadequação das retretes
(www.WASHmatters.wateraid.org).
• O desenvolvimento económico é travado.
O saneamento de má qualidade custou ao mundo 222,9 mil milhões de
dólares dos EUA em 2015, um aumento de mais de 40 mil milhões
de dólares dos EUA em cinco anos e 0,9% do PIB dos países sem
saneamento para todos (Banco Mundial).
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Por que motivos são importantes a água, o saneamento e a higiene?
Sem estes direitos humanos, as pessoas estão aprisionadas num ciclo de
doença e pobreza.

Água, saneamento e higiene constituem a base em que assenta
o desenvolvimento. Um progresso mais acelerado no sentido do
ODS 6 salvaria vidas, manteria as crianças nas escolas e desbloquearia
o potencial de milhares de milhões de pessoas que vivem em
pobreza extrema.

Progresso atual no sentido do ODS 6
Água limpa e uma retrete adequada para todos em todos os lugares
poderá não parecer uma grande exigência, mas a concretização desse
objetivo até 2030 obrigará a investimento e vontade política sem
precedentes a nível global.
Hoje em dia, uma em cada nove pessoas não tem sequer água "básica",
ou seja, acesso a água limpa a menos de meia hora de viagem de ida e
volta. Este é um nível de serviço inferior à meta do ODS de água gerida
em segurança e saneamento, mas ainda assim inacessível a milhões.
Uma em cada três pessoas não tem saneamento "básico", ou seja,
uma retrete que mantenha os dejetos afastados do contacto humano.
Quase 900 milhões não utilizam retretes de todo e defecam ao ar livre7.
Com 1,2 mil milhões de pessoas a viverem atualmente em áreas
com escassez de água, onde a oferta não consegue ou não continuará
a satisfazer a procura, há o risco de a situação se agravar antes
de melhorar.
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Posição

País

Água para
todos até 2030

Acesso básico a
água em 2017
(%)

Saneamento
para todos até
2030

Acesso básico a
saneamento em
2017 (%)

1

Djibouti

2182

77

3828

51

2

Vanuatu

2032

91

3469

53

3

Bulgária

a diminuir

100

3383

86

4

Guiné Equatorial

3119

50

a diminuir

75

5

Congo

2057

68

2567

15

6

Roménia

atingido

88

2535

85

7

Eritreia

2507

19

2374

11

8

Gabão

2037

88

2478

41

9

Togo

2047

63

2449

14

10

Gana

2040

78

2428

40

Progresso baseado em estatísticas do PCM que mostram o aumento do acesso entre 2000 e 2015. Progresso apresentado para países que
têm atualmente menos de 95% de cobertura. Dados sobre o progresso extraídos de www.WASHwatch.org.

Há muitos países, incluindo o Chade, o
Quénia, a Papuásia-Nova Guiné, Myanmar,
a Nigéria e o Zimbabwe, nos quais o acesso
a água e saneamento está em retrocesso.
São vários os motivos para tal. Em algumas
regiões, as alterações climáticas estão a tornar
as fontes de água cada vez mais incertas
e a causar a subida do nível dos mares,
contaminando água anteriormente potável
com sal. O crescimento e o movimento da
população vêm agravar o desafio. Estima-se
que a urbanização rápida em curso na Nigéria
desde 2000 faça com que, por cada pessoa
a quem é providenciada uma retrete numa
área urbana, outras duas se juntem à fila de
espera. Com base em estatísticas das Nações
Unidas que mostram o progresso entre 2000
e 2015, 80 países não terão sequer acesso
universal ao fornecimento básico de água
até 2030 e 106 não terão saneamento básico
universal. Há também boas notícias. Entre
2000 e 2015, os Objetivos de Desenvolvimento
do Milénio (ODM) possibilitaram que mais
de dois mil milhões de pessoas obtivessem
água limpa e que um número aproximado
conseguisse acesso a uma retrete adequada
pela primeira vez.

Ao longo desse período, a percentagem de
habitantes do Laos com acesso a água limpa
subiu de menos de metade (45,8%) para 80%;
no Afeganistão, aumentou de 27% para 63%;
e na China, mais nove milhões de pessoas
passaram a ter uma retrete para seu uso.
Foram feitos progressos, mas estes têm sido
desiguais e, em muitos lugares, demasiado
lentos.
Quanto custará a concretização do
acesso universal ao nível "básico"?
A WaterAid apoia a ambição do ODS 6 de
providenciar serviços geridos em segurança
a todos e em todos os lugares até 2030.
Também reconhecemos que a prestação de
serviços básicos é uma etapa importante.
Beneficiar as pessoas que atualmente não
dispõem de serviços básicos de água e
saneamento custaria um valor estimado
em 28,4 mil milhões de dólares dos EUA
(21,3 mil milhões de libras) por ano, entre
2015 e 20308. Esta aparenta ser uma quantia
enorme. Porém, analisada em contexto,
representa 0,1% do PIB dos 140 países onde
atualmente não existe acesso universal.
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São essenciais os fatores seguintes:
• Todos os governos têm de elaborar planos
financeiros e multissectoriais sobre o modo
como concretizarão o ODS 6.
• Os investimentos em água e saneamento
têm de ser direcionados para o apoio aos
mais vulneráveis e para os lugares onde a
necessidade é maior.
• Nenhuma escola ou unidade de saúde
deve ser construída sem serviços de
água e saneamento adequados, e têm de
ser elaborados planos para melhorar as
unidades inadequadas existentes.

28,4 mil milhões de dólares dos EUA
equivalem às receitas da Microsoft
somente em 2018. E a lista dos mais ricos
do The Sunday Times avalia o património
total das 1000 pessoas mais ricas do Reino
Unido em 724 mil milhões de libras, 25 vezes
o montante anual necessário para a cobertura
básica universal e quase o dobro do montante
necessário para dar a todos, em todos os
lugares, água limpa e uma retrete adequada.
O investimento deverá provir da angariação
de verbas pelos governos, por meio de
uma combinação de impostos, tarifas
comportáveis para o uso dos serviços
de água e saneamento e transferências.
O custo não tem de ser, nem deve ser,
exclusivamente coberto pela ajuda externa.
É um investimento em desenvolvimento
sustentável.
• Por cada libra investida em água e
saneamento, obtém-se um retorno de pelo
menos quatro libras em produtividade
acrescida, sobretudo pelo facto de as
pessoas terem uma saúde melhor e mais
tempo para trabalhar9.
• O Banco Mundial estimou que:
"Os benefícios económicos totais do
cumprimento da meta dos ODM ascendem
anualmente a 60 mil milhões de dólares
dos EUA. Os benefícios são dominados pelo
saneamento, que representa 54 mil milhões
de dólares dos EUA".

Recentemente, o mundo testemunhou
o impacto da seca no acesso a água
na África do Sul e na Índia. Os países
desenvolvidos são os principais responsáveis
pelas emissões que provocam alterações
climáticas e dificultam o acesso a água e
saneamento. Assim, os respetivos governos
têm o dever moral, não apenas de reduzir
as emissões, mas também de assegurar que
os países afetados possam implementar
medidas de adaptação para lidar com os
impactos na água e no saneamento. A inércia
atual está a ter um preço em vidas e meios
de subsistência.
Apelamos a uma mudança estratégica no
financiamento da água e do saneamento,
não apenas no montante do dinheiro
investido, mas também no modo como este
é aplicado. Há demasiado tempo que se gasta
dinheiro na instalação de torneiras e retretes
sem que se pondere sobre o que acontece a
seguir. Temos de investir no desenvolvimento
dos sistemas nacionais, em termos de
políticas, instituições, regulamentação
e pessoas, para melhorar e sustentar os
serviços. Só então os países conseguirão
cumprir o ODS 6 e continuar a desenvolver-se
sem ajuda externa.

Embora os governos nacionais sejam
responsáveis pelo fornecimento de água
limpa, retretes adequadas e boa higiene
às suas populações, os ODS são um
compromisso internacional. Todos os
governos, seja nos países desenvolvidos
ou nos países em desenvolvimento, são
responsáveis pela sua concretização. O
ODS 6 só será cumprido se os governos,
as organizações não governamentais, os
movimentos de base, o sector privado e
outros colaborarem entre si.
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O que pretende a WaterAid do
FPAN de 2018?
Para concretizar o ODS 6, são necessárias
medidas urgentes com vista a financiar a água
e o saneamento, proceder à sua integração
com a saúde, a nutrição e outras áreas
do desenvolvimento e tornar o progresso
sustentável.

1, 7. Relatório de 2017 do Programa Conjunto de Monitorização (PCM) da OMS/UNICEF / 2. WASHWatch.org / 3. OMS, 2015 /
4. WASHWatch.org / 5. IFPRI, 2015 / 6. Relatório do Desenvolvimento Humano 2006 / 8. WSP, 2016 / 9. OMS, 2012

