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Estudos de casos de defesa e promoção de direitos 

República Democrática do Congo (RDC): 

manejo de resíduos  

Tema:  Meio ambiente e mudança climática 

Abordagem de defesa  

e promoção de direitos: Pesquisa e análise 

Funcionários governamentais: lobby 

 

Em Goma, RDC, não havia um serviço oficial de coleta de lixo e o acúmulo de grandes pilhas de lixo 

era comum na cidade. Joel Tembo Vwira, um morador do local, com apoio da iniciativa Inspired 

Individuals da Tearfund, decidiu realizar uma pesquisa para saber se os moradores de Goma estariam 

dispostos e teriam condições de pagar por um serviço organizado de coleta de lixo, além de entender 

a responsabilidade legal das autoridades locais pela coleta de lixo. Com a participação de estudantes 

locais na condução da pesquisa, Joel constatou que a maioria das famílias, empresas e ONGs estaria 

disposta a pagar por um serviço profissional. Ele também descobriu que as autoridades locais eram 

os responsáveis pelo saneamento geral na cidade. 

Com os resultados da pesquisa, Joel fez lobby junto aos vereadores e ao secretário provincial do 

meio ambiente de Goma. Ele apresentou evidências de que a gestão de resíduos era um grande 

problema, lembrou-lhes de suas responsabilidades legais e pediu que implantassem um sistema 

organizado de gestão de resíduos. Como resultado, as autoridades da cidade disponibilizaram um 

local, a 15 km de distância de Goma, onde pudesse ser realizada a reciclagem. Joel trabalhou com as 

autoridades, os proprietários de imóveis e empresas privadas para implantar em Goma um serviço 

profissional de coleta, triagem e reciclagem do lixo de milhares de moradores. Com a melhoria da 

gestão de resíduos domésticos e redução do despejo de lixo na cidade, houve impactos positivos na 

saúde e os usuários do serviço perceberam uma redução do número de mosquitos. 


