
POR QUE DEFENDER E 
PROMOVER DIREITOS 
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“Nenhuma outra

 questão sofre tamanha 

disparidade entre a sua 

importância humana e a

 sua prioridade política.”

KOFI ANNAN, EX-SECRETÁRIO GERAL
 DAS NAÇÕES UNIDAS

“A falta de água limpa é o 

problema mais urgente que 

enfrentamos. Meus filhos estão 

sempre doentes, com diarréia e vômito. 

Perdi quatro filhos por causa de doenças 

relacionadas com água suja.”

MULUWERKE, POVOADO DE TEDECHA, ETIÓPIA
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  Introdução

Este pequeno livro destina-se a organizações que trabalham com programas de água, 
saneamento e higiene (iniciais em inglês: WASH – water, sanitation and hygiene), mas que 
ainda não estão realizando o trabalho de defesa e promoção de direitos nestas questões. 
Ele ajudará a mostrar como uma abordagem de defesa e promoção de direitos pode 
complementar o trabalho programático no enfrentamento de questões de WASH.

Neste breve guia, examinamos o que é defesa e promoção de direitos, o problema global 
de WASH, como a água e o saneamento são fundamentais para o desenvolvimento 
humano, o papel dos governos, da sociedade civil e das igrejas e por que o trabalho de 
defesa e promoção de direitos é necessário.

O objetivo deste pequeno livro é inspirar organizações para que integrem a defesa e 
a promoção de direitos no seu trabalho de água, saneamento e higiene, para que haja 
mudança de longo prazo sustentável e positiva.

  O que é o trabalho de defesa e promoção 

de direitos?

O trabalho de defesa e promoção de direitos consiste em influenciar pessoas, políticas, 
estruturas e sistemas para que haja mudança. Ele consiste em influenciar as pessoas que 
estão no poder para que ajam de maneira mais justa.

A Tearfund define o trabalho de defesa e promoção de direitos como:

“procurar, com as pessoas pobres e em seu nome, enfrentar as causas subjacentes da 
pobreza, trazer justiça e apoiar o bom desenvolvimento através da influência sobre as 
políticas e práticas das pessoas que têm poder”.

O trabalho de defesa e promoção de direitos está firmemente fundamentado na Bíblia e 
baseado no compromisso de Deus com a justiça:

“Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o 

defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com 

justiça; defenda os direitos dos pobres e dos necessitados.”

PROVÉRBIOS 31:8-9

O trabalho de defesa e promoção de direitos complementa outras abordagens do 
desenvolvimento porque:

— lida com as causas subjacentes da pobreza e da injustiça e traz mudanças de longo 
prazo

— vê as pessoas como agentes de mudança nas suas próprias comunidades

— pode mudar estruturas de poder, práticas injustas e sistemas de injustiça

— pode ajudar a gerar mais recursos para outros trabalhos de desenvolvimento.
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Os tomadores de decisões, tais como os governos e os líderes locais, freqüentemente 
estão cientes da existência de um problema e aceitam sugestões sobre como resolvê-
lo. O papel de um defensor e promotor de direitos consiste em facilitar a comunicação 
entre as pessoas, negociar, mediar, acompanhar, empoderar, demonstrar a boa prática 
e criar alianças. O trabalho de defesa e promoção de direitos pode consistir em 
várias atividades, entre elas: pesquisa, lobby, campanhas, oração, trabalho em rede, 
conscientização das pessoas e trabalho com a mídia.1

  O problema global

Há muitos anos que as organizações de base comunitária (OBCs), entre elas, igrejas 
e organizações não governamentais (ONGs), vêm trabalhando com as comunidades 
pobres para prover acesso à água e ao saneamento e promover a higiene segura.

No ano 2000, todos os estados-membros das Nações Unidas assinaram os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODMs), que consistem em reduzir à metade, até 2015, a 
pobreza mundial. O Objetivo 7, Meta 10, visa “reduzir à metade, até 2015, a proporção 
da população sem acesso sustentável à água potável segura e ao saneamento básico”.

Embora o mundo esteja no rumo para 
alcançar a meta relativa à água, o 
progresso tem sido muito lento na África 
Subsaariana no que diz respeito tanto 
à meta relativa à água quanto à meta 
relativa ao saneamento, e, no ritmo atual, 
a meta relativa ao saneamento só será 
alcançada no século XXIII.

■ Em termos mundiais, 2,6 bilhões 
de pessoas não possuem acesso ao 
saneamento básico, e 884 milhões de 
pessoas não possuem acesso à água potável segura.2

■ A cada dia, pelo menos 5.000 crianças morrem de doenças que podem ser 
prevenidas relacionadas com água suja e saneamento precário.3

Na Tearfund, estamos pedindo aos líderes mundiais que dêem muito mais prioridade 
política às questões de WASH, gastem mais verbas com ela e gastem estas verbas de 
maneira mais eficaz, especialmente nos países com o progresso mais lento no que diz 
respeito à meta dos ODMs. Também estamos reivindicando que os governos dos países 

 1 Para obter mais informações sobre a eficácia no trabalho de defesa e promoção de direitos, consulte ROOTS 1 

e 2 da Tearfund, Kit de Ferramentas para a Defesa de Direitos.

 2 UNICEF e OMS (2010)

 3 A OMS afirma que 4.000 crianças morrem diariamente de diarréia. Porém o saneamento precário também 

está ligado a muitas outras causas da mortalidade infantil, tais como pneumonia, distúrbios neonatais e 

subnutrição, tracoma e doenças relacionadas com vermes, levando a estimativa conservadora a um total de 

5.000. 
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em desenvolvimento escutem as necessidades e as prioridades das pessoas pobres 
(especialmente das mulheres)4 e fortaleçam a determinação política e o financiamento 
necessário para alcançar esta meta dos ODMs. Estamos progredindo lentamente, mas 
ainda há muito a ser feito.

A Tearfund está trabalhando como parte de uma coligação mundial da sociedade civil 
chamada End Water Poverty (Acabemos com a Pobreza Hídrica), a qual está procurando 
pôr fim à crise da água e do saneamento acima descrita. Uma das principais coisas 
que a coligação está reivindicando é um Marco Global para a Ação para a água e o 
saneamento. Este marco proveria um acordo em que:

— OS GOVERNOS DOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO criariam planos nacionais para 
prover saneamento e água para todos e investiriam mais na sua implementação

— OS GOVERNOS DOS PAÍSES DOADORES apoiariam o desenvolvimento destes planos e 
garantiriam que nenhum plano nacional fracassasse por falta de financiamento

— SISTEMAS INTERNACIONAIS fossem desenvolvidos para monitorar e impulsionar 
o progresso no setor, inclusive uma força-tarefa global, uma revisão anual e um 
encontro de alto nível global anual.

A Tearfund está trabalhando para alcançar estes alvos em âmbito nacional e 
internacional. Porém, o nosso trabalho voltado para o Hemisfério Norte não é suficiente.

Este guia explica por que é necessário que os parceiros da Tearfund realizem um trabalho 
adicional de defesa e promoção de direitos nos seus próprios países. Ele examina cinco 
questões em particular:

■ A provisão de serviços adequados de WASH é fundamental para o desenvolvimento 
humano.

■ Os governos são responsáveis pela provisão de serviços adequados de WASH e 
devem prestar contas.

■ A sociedade civil pode ajudar a garantir que as necessidades das pessoas pobres 
possam ser atendidas.

■ A igreja é um componente vital da sociedade civil e possui um papel específico a 
desempenhar.

■ Os governos, a sociedade civil e a igreja devem trabalhar juntos para fazer melhorias 
duradouras em termos de WASH.

Finalmente, examinamos brevemente como começar o trabalho de defesa e promoção 
de direitos em questões de WASH e recomendamos recursos adicionais e contatos.

 “Superar a crise da água e do saneamento é um dos grandes 

desafios do desenvolvimento humano do início do século XXI.”

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2006

 4 As mulheres são especialmente afetadas pelas instalações precárias de água e saneamento, pois elas 

geralmente são responsáveis pela administração de seus lares, pela coleta de água, pela limpeza e por cuidar 

de familiares doentes.
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  A água, o saneamento e a higiene são funda-

mentais para o desenvolvimento humano

A provisão de água limpa e saneamento básico é a base de todas as áreas do 
desenvolvimento humano sustentável. O suprimento destas necessidades é essencial 
para a vida, e o acesso a elas é um direito humano básico. O não suprimento destas 
necessidades causa pobreza e sofrimento.

Os governos devem garantir este direito através de medidas para que toda a população 
tenha acesso à água limpa, ao saneamento e à promoção da higiene segura. Os 
governos não conseguirão reduzir a pobreza e progredir em outras áreas, como a saúde, 
a educação, a igualdade dos sexos e o crescimento econômico, a menos que as questões 
de WASH sejam enfrentadas:

■ Mais da metade dos leitos hospitalares nos países em desenvolvimento são ocupados 
por pessoas sofrendo de doenças relacionadas com a água.5

■ Aproximadamente 443 milhões de faltas escolares a cada ano 
são causadas por doenças diarréicas. Calcula-se que a metade 
das meninas que param de freqüentar o ensino fundamental na 
África fazem-no devido à falta de banheiros.6

■ Para cada US$1 gasto em água e saneamento, US$8 são ganhos 
em termos de tempo economizado, maior produtividade e 
menos despesas de saúde.7 

■ Para milhões de mulheres, o acesso inadequado ao saneamento 
é motivo de vergonha, desconforto físico e insegurança. 
Muitas mulheres só podem defecar à noite, quando se tornam 
vulneráveis a ataques físicos.

 “Um décimo da carga de doença global pode ser prevenido com 

melhorias viáveis na forma como gerimos a água... As melhorias 

relacionadas com a água são cruciais para alcançar os Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio, reduzir a mortalidade infantil e 

melhorar o status de saúde e nutrição de forma sustentável.”

DRA. MARIA NEIRA, DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE, 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 8

 5 PNUD (2006), página 45

 6 Ibidem

 7 Ibidem, página 58

 8 Prüss-Üstün et al (2008), página 7
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  Os governos são responsáveis

Conforme dito na seção anterior, é responsabilidade dos governos garantir que as 
pessoas tenham acesso a serviços adequados de WASH. Portanto, os governos (locais 
e nacionais) devem prestar contas pelo problema global de WASH. A má governança 
é um dos principais motivos pelos quais as pessoas não possuem acesso à água e ao 
saneamento. Má governança é o termo usado para descrever a situação em que o 
governo não é eficaz, aberto e transparente ou não presta contas aos seus cidadãos.

 “A liderança governamental na criação de condições para 

o progresso no saneamento é vital... Agindo sozinhas, as 

comunidades ou as ONGs podem ter êxitos isolados, às vezes, 

numa escala impressionante. Porém, o progresso alcançado 

por projetos não substitui os recursos financeiros, políticos e 

administrativos que os governos podem empregar.”

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO 9

Muitos governos não reconhecem nem compreendem como as melhorias em termos 
de WASH formam a base do progresso em outras áreas de desenvolvimento. Nos seus 
planos nacionais de redução da pobreza, a maioria dos governos não está priorizando 
as atividades de WASH ou alocando financiamento suficiente para infra-estrutura 
fundamental, programas e funcionários que possam gerir e regulamentar o setor. O fato 
de que os governos não estão satisfazendo as necessidades de WASH da sua população 
está resultando num fardo maior para as pessoas e as comunidades pobres.

Uma revisão de 12 documentos de estratégia de redução da pobreza constatou que, 
apesar de a água e o saneamento estarem entre as três ou quatro principais prioridades 
em avaliações participativas da pobreza, o setor não recebeu tanta atenção quanto 
a saúde e a educação. O estudo reconheceu a importância do desenvolvimento 
de ferramentas eficazes de defesa e promoção de direitos para “criar e sustentar o 
comprometimento com o setor nas estratégias de redução da pobreza” e o importante 
papel da sociedade civil neste processo.

Programa de Água e Saneamento (2003), página 3 

 9 PNUD (2006), páginas 125–126
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  O papel da sociedade civil

As OBCs, as ONGs e as igrejas são componentes-chaves da sociedade civil. Ao formularem 
políticas, os governos devem garantir que estas estejam baseadas em experiências reais, 
no conhecimento sobre o que funciona e nas necessidades da comunidade. Os governos 
devem consultar seus cidadãos sobre as decisões relativas às políticas. A sociedade civil 
possui uma vasta experiência e expertise no trabalho com comunidades em questões de 
WASH, a qual deve ser compartilhada.

A sociedade civil pode trabalhar com as pessoas pobres para fazer com que os que estão 
no poder ouçam a sua voz. Isto pode ser feito falando-se em nome das comunidades, 
conversando com as pessoas afetadas ou empoderando representantes para que falem por 
si próprios.

Uma das funções da sociedade civil é exigir a prestação de contas dos governos pelas 
promessas que fizeram e por não garantirem a prestação desses serviços. Da mesma forma, 
a sociedade civil deve parabenizar os governos quando for o caso, como, por exemplo, se 
eles responderem às pressões públicas ou honrarem suas promessas e compromissos.

Ao realizar a defesa e a promoção de direitos em questões de WASH, a sociedade civil pode 
pressionar os governos para que sejam mais transparentes e participativos na sua tomada de 
decisões. Isto é importante para as comunidades, pois as ajuda a descobrir o que os governos 
disseram que fariam e, assim, pelo que devem exigir que os governos prestem contas.

Parceiro da Tearfund representando a sociedade civil
Addise Amado, o Coordenador de Empoderamento Comunitário e Desenvolvimento de 
Capacidade de um parceiro da Tearfund da Etiópia, tem atuado como representante da 
sociedade civil em encontros da UE sobre WASH chamados Iniciativa para a Água da União 
Européia. Addise reflete sobre o impacto que a sua presença causou nestes encontros: 
“Minha presença significou muito para os meus dignitários, pois tanto fui uma testemunha 
das discussões como, mais tarde, tornei-me parte de um fórum para a tomada de decisões 
em âmbito nacional sobre questões de WASH. Estes processos permitiram-me aprender 
o que significa ser representado e ouvido e manifestar a voz das pessoas pobres e das 
organizações da sociedade civil (OSCs).” Desde então, Addise tornou-se membro de vários 
órgãos nacionais de tomada de decisões sobre questões de WASH e tem representado as 
opiniões de OSCs do Hemisfério Sul em encontros internacionais. 

ESTUDO DE CASO
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  O papel da igreja

Há mais de 40 anos, a Tearfund está desenvolvendo uma rede global de igrejas para trabalhar 
em assistência em situações de desastres, desenvolvimento e defesa e promoção de direitos. 
A Tearfund acredita que as organizações cristãs (por exemplo, denominações eclesiásticas, 
departamentos de desenvolvimento de denominações, redes cristãs, escolas teológicas ou 
ONGs cristãs) podem trabalhar com a igreja local para alcançar a transformação comunitária 
e, portanto, desempenham um papel sem igual como componente-chave da sociedade civil.10

A igreja local faz parte de muitas comunidades ao redor do mundo, e seus líderes e 
membros vêem e sofrem pobreza e injustiça em primeira mão. As organizações cristãs 
podem ajudar a igreja local a aproveitar ao máximo esta posição estratégica e oportuna 
para ajudar as comunidades a se manifestarem por si próprias ou para defender e promover 
direitos com ou em nome das pessoas que não possuem instalações adequadas de WASH. 
As igrejas podem:

— adquirir uma compreensão mais profunda das questões locais 

— criar relações baseadas na confiança dentro das comunidades em que se encontram

— estar sediadas permanentemente numa comunidade

— usar seu grupo coordenador para obter a credibilidade, o respeito e a autoridade necessária 
para influenciar os processos políticos locais, nacionais, regionais e internacionais.

Promover a mudança nas políticas de WASH pode consistir em mostrar evidências de 
intervenções programáticas bem-sucedidas e pode, portanto, complementar o trabalho 
mais amplo que as organizações cristãs estão realizando. Vale a pena considerar também a 
possibilidade de entrar em parceria com outras organizações da sociedade civil, o que traz 
diferentes expertises em mobilização comunitária, questões de WASH ou defesa e promoção 
de direitos.

Êxito no trabalho de defesa e promoção de direitos 
com base na igreja
A FALE, parceira da Tearfund, é uma rede nacional de defesa e promoção de direitos. 
Fundada em 2001, no Brasil, a FALE procura mobilizar igrejas e cristãos para se 
manifestarem e agirem sobre questões de pobreza e injustiça tanto dentro do país como 
no mundo. Desde 2006, a FALE tem feito campanhas para fazer com que os formuladores 
de políticas nacionais dêem mais prioridade política a estas questões. Em dezembro de 
2006, a FALE começou a fazer uma campanha pelo saneamento ambiental no Brasil, 
onde cerca de 43 milhões de pessoas não possuem acesso ao saneamento melhorado, 
reivindicando uma lei para criar uma Política Nacional para o Saneamento Ambiental. Em 
janeiro de 2008, o governo brasileiro aprovou uma lei que estabelece diretrizes nacionais 
para uma política pública para esta questão. Como resultado, espera-se que muitos 
brasileiros se beneficiem com melhores políticas governamentais para o saneamento.

ESTUDO DE CASO

 10 Para obter mais informações sobre o papel da igreja local, consulte ROOTS 11 da Tearfund, Parceria com a 

igreja local.
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  Os governos e a sociedade civil devem 

trabalhar juntos 

Todas as partes interessadas, inclusive o governo e a sociedade civil, precisam trabalhar 
juntas para que os objetivos e as metas sejam alcançados. As políticas estabelecidas 
pelos governos podem afetar o trabalho da sociedade civil e as comunidades a que 
ela serve, tanto de maneira negativa quanto positiva. Portanto, é importante que 
os governos envolvam a sociedade civil na tomada de decisões de maneira que as 
necessidades das pessoas pobres possam ser mais bem representadas. É importante que 
o trabalho da sociedade civil não permita que o governo abandone sua responsabilidade 
de atender as necessidades de WASH da sua população.

Em termos de implementação, a sociedade civil pode fazer uma contribuição 
significativa para a prestação de serviços de WASH, mas ela não possui a escala 
necessária de recursos financeiros ou humanos para que todos tenham acesso a 
WASH. Sem o envolvimento do governo, a maior 
parte dos suprimentos de água e da mudança de 
comportamento não será sustentável devido à 
natureza freqüentemente de curto prazo do 
trabalho dos projetos da sociedade civil. 
Além disso, a duplicação de trabalho 
pode ser evitada se a sociedade civil e 
os governos trabalharem juntos. Para 
que as organizações cristãs trabalhem 
de forma mais estreita tanto com os 
governos quanto com os doadores, elas 
têm a responsabilidade de derrubar 
conceitos errôneos e comunicar seus 
pontos fortes distintivos, suas realizações 
e sua vantagem comparativa.

Desenvolvendo bons vínculos com o governo
O Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme (KDWSP), um parceiro da Tearfund 
de Uganda, reconheceu a importância de trabalhar de forma estreita com o governo 
local. Ao implementar um trabalho eficaz para melhorar o acesso aos serviços de WASH, 
o KDWSP formou vínculos fortes com o governo local e também é bem conhecido no 
governo central. Isto o coloca numa posição forte para defender e promover mudanças 
nas políticas e nas práticas em âmbito nacional e internacional.

Carter RC e Rwamwanja R (2006)

ESTUDO DE CASO
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  Próximos passos

Antes de decidir desenvolver uma estratégia de defesa e promoção de direitos, você pode 
ficar sabendo mais sobre o que este trabalho envolve lendo o Kit de Ferramentas para a Defesa 
de Direitos da Tearfund (ROOTS 1 e 2), o qual dá mais informações sobre por que o trabalho 
de defesa e promoção de direitos é importante e maneiras práticas de realizá-lo.

É importante examinar se você possui a capacidade organizacional e o apoio necessário 
para realizar o trabalho de defesa e promoção de direitos. Quando solicitar financiamento, 
considere a possibilidade de incluir verbas para o trabalho de defesa e promoção de direitos, 
seja para ajudar a financiar um cargo para este trabalho, desenvolver a capacidade de defesa 
e promoção de direitos ou desenvolver este trabalho. Você precisa garantir que o trabalho 
de defesa e promoção de direitos seja integrado aos seus processos de planejamento e 
ao seu trabalho de desenvolvimento existente para que ele seja relevante para o resto da 
sua atividade e receba um orçamento. Também é importante garantir que você não esteja 
fazendo nada que contradiga o que estiver pedindo aos outros que façam.

É bom tentar trabalhar em parceria. Descubra que outras organizações estão trabalhando nas 
mesmas questões que você. Vocês poderiam trabalhar juntos para influenciar decisões? Há 
alguma coligação nacional trabalhando com a defesa e a promoção de direitos em questões 
de WASH da qual você poderia participar?

Se decidir ir adiante com o trabalho de defesa e promoção de direitos em questões de WASH, 
as seguintes perguntas talvez o ajudem a analisar a questão:

— Quem se beneficia com a promoção da água, do saneamento e da higiene? Quem não se 
beneficia? Que fardo adicional é colocado sobre as pessoas que não se beneficiam?

— Por que elas não se beneficiam? É por causa de preconceito em âmbito comunitário ou 
é uma questão legal ou de governança? Para descobrir isto, talvez você precise pesquisar, 
perguntando a outras organizações, instituições de pesquisas ou universidades ou 
solicitando informações a algum departamento governamental.

— Quanto custam os serviços de WASH? Quanto os usuários pagam? Quanto as pessoas 
que não se beneficiam pagam pelo serviço? Quem deveria pagar?

— A quem o governo conferiu a responsabilidade de prestar os serviços de água? Ao governo 
local, ao governo nacional ou a outros prestadores de serviços? Talvez você precise pesquisar 
isto e descobrir que ministério ou ministérios do governo são responsáveis pela água.

— A quem o governo conferiu a responsabilidade pelo saneamento? Ela pode estar 
distribuída entre vários ministérios. Há algum que seja obviamente o principal? Estes 
ministérios trabalham de forma coordenada?

— Qual é a política ou a estratégia do governo para prestar serviços de WASH?

— Como são tomadas as decisões sobre as políticas e as práticas de WASH, e quem as toma?

— Que sistemas de monitoramento existem para garantir que o governo faça o que diz 
que fará?

— Em que área você pode se concentrar que melhor utiliza o conhecimento e a experiência 
que você possui? De que forma o trabalho de defesa e promoção de direitos pode ser 
usado como uma abordagem complementar ao trabalho programático de WASH que 
você já está realizando? Se houver algum aspecto claro em termos de defesa e promoção 
de direitos, este pode ser o melhor ponto de partida.



13©  T E A R F U N D  2 0 1 1

POR QUE DEFENDER E  PROMOVER DIRE ITOS EM QUESTÕES DE  ÁGUA,  SANEAMENTO E  HIGIENE?

  Redes e organizações úteis

  Bibliografia adicional e referências

■ Carter RC e Rwamwanja R (2006) Functional sustainability in community water and 
sanitation, Tearfund, Reino Unido

■ Comissão para a África (2005) Our Common Interest

■ Prüss-Üstün A et al (2008) Safer water, better health: Costs, benefits and sustainability 
of interventions to protect and promote health, OMS, Genebra

Global

Freshwater Action Network (FAN)

Uma rede útil de organizações da sociedade 
civil que procura influenciar políticas em 
âmbito internacional e nacional. Veja abaixo 
as informações de redes na sua região.

2nd Floor, 47–49 Durham Street
London
SE11 5JD
Reino Unido

Telefone: +44 20 7793 4522
E-mail: fan@freshwateraction.net
Site: www.freshwateraction.net

Water Supply and Sanitation Collaborative 
Council (WSSCC)

Desempenha um papel-chave nas campanhas 
nacionais: use o site deles para ficar sabendo 
o que eles podem estar fazendo no seu país.

International Environment House
9 Chemin des Anémones
1219 Châtelaine
Genève
Suíça

Telefone: +41 22 917 8657
E-mail: wsscc@who.int
Site: www.wsscc.org 

End Water Poverty

Uma campanha internacional que reivindica 
saneamento e água para todos da qual você 
poderia pensar em participar. 

c/o WaterAid
47–49 Durham Street
London
SE11 5JD
Reino Unido

Telefone: +44 20 7793 4500
E-mail: info@endwaterpoverty.org
Site: www.endwaterpoverty.org

Regional 

Você pode encontrar os dados para contato 
atualizados das seguintes Freshwater Action 
Networks no site internacional acima 
fornecido:

FANCA – América Central

FAN-Mex – México

FANAS – América do Sul

ANEW – África

FANSA – Ásia Meridional

Nacional

Há muitas redes nacionais realizando o 
trabalho de defesa e promoção de direitos 
em questões relativas à água. Obtenha 
informações sobre redes nacionais 
perguntando a outras ONGs que trabalhem 
com questões de WASH ou ao seu 
representante nacional da Tearfund.
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■ Tearfund (2009) Mantendo as comunidades limpas: A resposta da igreja para melhorar 
o saneamento e a higiene, Tearfund, Reino Unido

■ ROOTS 1 e 2 da Tearfund, Kit de Ferramentas para a Defesa de Direitos, Tearfund, 
Reino Unido

■ ROOTS 11 da Tearfund, Parceria com a igreja local, Tearfund, Reino Unido

■ Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD (2006) Beyond Scarcity: Power, 
poverty and the global water crisis, PNUD, Nova York

■ Programa de Monitoramento Conjunto da UNICEF e da OMS para o Suprimento de 
Água e o Saneamento (2010) Progress on drinking water and sanitation, UNICEF, Nova 
York, e OMS, Genebra

■ Programa de Água e Saneamento (2003) Water supply and sanitation in poverty 
reduction strategy papers in sub-Saharan Africa: Developing a benchmarking review and 
exploring the way forward, Banco Mundial, Nairóbi

■ A água como direito humano: www2.ohchr.org/english/issues/water





www.tearfund.org
100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, 
Reino Unido
Tel: +44 (0)20 8977 9144

Instituição Benefi cente nº 265464 (Inglaterra e País de Gales) 
Instituição Benefi cente nº SC037624 (Escócia) 

19436–(0211) P
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