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O Projecto WASHable
O projecto WASHable1 é uma colaboração entre a Lancaster University 
(Reino Unido), a University of Buea (Camarões) e a Universidade Católica 
de Angola. O projecto baseia-se em uma rede de pesquisa que permite 
o intercâmbio de conhecimentos e capacitação, abordando a necessi-
dade de as organizações académicas africanas abrirem as suas portas
e trabalharem com, nas e para as suas comunidades. Tem como objetivo
desenvolver uma colaboração transdisciplinar sustentável, por meio de
uma parceria igualitária com os países da África subsaariana, para for-
talecer a contribuição que o engajamento de comunidades e as aborda-
gens participativas oferecem à pesquisa em Água, Saneamento e Higiene
(ASH). Esta é a primeira rede de pesquisa em engajamento comunitário
sobre ASH na África Subsaariana, especialmente na África Francófona e
Lusófona, e é um importante passo para o progresso de valiosas colabo-
rações em pesquisas.
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O que é que esta Brochura lhe diz?

Esta Brochura fala sobre o engajamento de comunidades em questões 
relacionadas à Água, Saneamento e Higiene (ASH). Conta sobre os 
benefícios do engajamento de comunidades e abordagens participativas 
para enfrentar os desafios de ASH na África Subsaariana, assim como 
as barreiras e formas de superá-los. Além disso, fala-lhe sobre o papel 
das mulheres em ASH e traz uma lista de boas práticas, métodos e 
lições aprendidas para introduzir e / ou melhorar o engajamento das 
comunidades em projectos relacionados com ASH na África Subsaariana. 

Para quem é esta Brochura?

Esta Brochura foi escrita para:  

• ONGs que desejam incorporar o engajamento de comunidades em 
programas de ASH e desejam encontrar maneiras de fazê-lo; 

• Pesquisadores em África, no Sul Global e no Norte Global 
que desejam aumentar os resultados e o impacto de suas pesquisas 
na África Subsaariana e em outras regiões desenvolvidas por 
meio do engajamento de comunidades e métodos e abordagens 
participativos de pesquisa.

• Governo / autoridades locais que desejam desenvolver políticas 
e programas mais inclusivos e democráticos em ASH por meio do 
engajamento de suas comunidades nos níveis local e nacional.

Esperamos que os conhecimentos e as orientações nesta Brochura lhe 
ajudem a melhorar significativamente os seus programas, projectos e 
pesquisas em ASH, por meio do engajamento de comunidades utilizando 
abordagens participativas.
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Uma introdução 
ao ASH na África 
Subsaariana
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A região da África Subsaariana é a mais afectada em todo o mundo quan-
to ao acesso a serviços de água, saneamento e higiene. Particularmente, 
pessoas em países africanos lusófonos e francófonos, como Angola (1.141 
mortes de menores de 5 anos por 100.000) e Camarões (1.522 mortes 
de menores de 5 anos por 100.000), onde as taxas de mortalidade de 
menores de 5 anos são elevadas, sofrem os impactos das deficiências dos 
sistemas de ASH. Apesar dos seus diferentes níveis de desenvolvimento, to-
dos os países da África Subsaariana enfrentam desafios muito semelhantes 
em relação à água potável, saneamento e higiene, com grande parte das 
populações urbanas e rurais sem acesso à água potável e tendo instalações 
de saneamento rudimentares ou inexistentes2. 

No entanto, as soluções para esses desafios variam significativamente entre 
esses países devido à sua composição étnica, social, cultural e linguística 
altamente heterogênea. O peso de poderosos factores religiosos e culturais 
na disseminação de doenças, como o VIH / SIDA3 e o Ébola4, demonstrou 
a necessidade da compreensão dos factores contextuais mais amplos. Além 
disso, as questões relacionadas com a água, saneamento e higiene (ASH) 
não são neutras em termos de género. Os dados sugerem que as mulheres, 
juntamente com as crianças, têm a responsabilidade principal pela gestão 
do abastecimento doméstico de água, orçamento da água, saneamento e 
higiene5, mas são frequentemente o grupo que mais sofre com a falta de 
água e saneamento6. Historicamente, no entanto, os profissionais e formu-
ladores de políticas negligenciaram as questões de género na área de ASH.

Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) 
reconhecem a necessidade de participação das comunidades locais com a 
Meta 6.b de 'apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais na 
melhoria da gestão de água e saneamento'.

Nesta Brochura, chamamos a atenção para como as abordagens partici-
pativas e os métodos para o engajamento de comunidades podem ajudar 
a enfrentar os desafios do desenvolvimento nas áreas de água potável, 
saneamento e higiene. 
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O termo “Engajamento de Comunidades” pode significar coisas diferentes 
para pessoas diferentes e isso pode ser confuso. Aqui, usamos a seguinte 
definição para Engajamento de Comunidades:

Fonte: © Parij Photography - https://www.pexels.com/photo/people-washing-their-hands-in-a- 
 round-red-plastic-container-3048077/

“um processo participativo por meio do qual parcerias igualitárias são 
desenvolvidas com as partes interessadas da comunidade que são habil-
itadas a identificar, desenvolver e implementar intervenções sustentáveis 
lideradas pela comunidade em assuntos que lhes dizem respeito.”7

(CE4AMR, 2021, p. 13)

O que é o 
enagajamento de 
comunidades?



7

Benefícios do 
engajamento de 
comunidades 
em ASH
As abordagens participativas e baseadas na comunidade têm se mostra-
do eficazes no combate aos problemas da Água, Saneamento e Higiene 
(ASH) em países da África Subsaariana8,9. 

Elas ajudaram a aumentar o acesso à água no Malawi10, ajudaram a 
tornar as tomadas de decisão sobre gestão da água no Uganda mais 
participativa e eficaz11; ajudaram a resolver problemas relacionados 
com a gestão da água e o desenvolvimento agrícola na África do Sul9 e 
no desenvolvimento de formas mais sustentáveis e eficazes de controlar 
doenças como a schistossomíase na Tanzânia12. 

Entre os benefícios do engajamento de comunidades por meio de abord-
agens participativas está a capacidade de lidar melhor com as barreiras 
locais, que muitas vezes são desprezadas. Isso é possível quando estas 
barreiras são entendidas segundo a visão das pessoas que vivenciam os 
problemas relativos ao ASH, incluindo seus potenciais, suas perspectivas 
e necessidades no desenvolvimento e implementação de novas soluções.  

Isso pode levar a soluções mais sustentáveis e estimular a aceitação e 
a prática das mesmas, uma vez que as pessoas estão mais propensas 
a comprometer-se com a implementação de soluções das quais tenham 
participado do processo de tomada de decisão.



Além disso, o envolvimento da comunidade permite abordar as barreiras  
locais em relação à ASH mais cedo, o que ajuda a evitar o investimento 
em soluções que não seriam viáveis, considerando a prática, a cultura e 
outros factores da realidade das comunidades. Ademais, ao permitir-se 
que os membros da comunidade participem mais activamente na res-
olução de problemas, as capacidades da comunidade são aprimoradas, 
o que cria defensores locais que ajudam a impulsionar a adopção de 
novas intervenções de ASH13.

O envolvimento e a participação da comunidade são essenciais para 
o desenvolvimento, bem como para a promoção e aceitação das inter-
venções e práticas relacionadas com ASH.

Água

A respeito da água, o envolvimento da comunidade é muito importante 
para a gestão, acesso e abastecimento de água, bem como para o desen-
volvimento agrícola. Mais precisamente, a gestão eficaz da água requer 
o envolvimento e a participação da comunidade14. Noutro projecto, no 
Mali, o envolvimento da comunidade aumentou o acesso à água, redu-
ziu o custo da água e resultou numa gestão financeira e prestação de 
contas mais eficazes10.  Num projecto nos Camarões, observou-se que 
o abastecimento de água rural foi bem sucedido nas comunidades onde 
a população participou activamente nas diferentes fases do sistema de 
água e vice-versa15. No Uganda, a participação da comunidade ajudou 
a resolver problemas relacionados com a gestão da água e desenvolvi-
mento agrícola na bacia hidrográfica16.

Fonte: © Kelly L - https://www.pexels.com/photo/close-up-of-a-child-s-hands-catching-water-from- 
 the-spout-of-a-water-pump-3030281/
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Saneamento e Higiene

Com relação ao saneamento e higiene, o envolvimento e a participação 
da comunidade foram associados a uma maior aceitação de intervenções 
e práticas desenvolvidas em colaboração. Em particular, o envolvimento 
da comunidade no saneamento na Tanzânia mostrou que a proporção de 
famílias (envolvidas no projecto) que usam latrinas de fossa aumentou17 
de 33% para 81%. 

Noutro projecto relacionado com a higiene na Serra Leoa, o envolvimen-
to da comunidade levou ao senso de apropriação das soluções, a mel-
hores resultados e percepções mais significativas, bem como à mitigação 
de riscos e à mais rápida solução de problemas18. Uma pesquisa no Mali, 
utilizando amostra aleatória, concluiu que a abordagem de saneamento 
liderada pela comunidade aumentou os comportamentos de saneamento 
positivos e reduziu a mortalidade de menores de cinco anos, baseando-se 
na motivação social e na pressão entre membros da comunidade, em vez 
do apoio financeiro19.

O compromisso total com uma abordagem participativa e baseada na 
comunidade, da base ao topo, especialmente aquela que promove a ap-
ropriação pela comunidade, tem mostrado benefícios.

As comunidades têm maior probabilidade de participar num projecto que 
elas mesmas ajudaram a iniciar e a desenvolver18,20. Por exemplo, o en-
volvimento da comunidade no Quênia aumentou a confiança entre os 
pesquisadores e a comunidade, bem como um sentimento de apropriação 
do processo de pesquisa, resultados e acções colectivas8, e o senso de 
apropriação pela comunidade conduziu a melhores resultados na Serra 
Leoa18. Também foi demonstrado que os comités de gestão da água eram 
mais eficazes quando a comunidade era capaz de determinar as suas 
estruturas, em vez de lhas serem impostas14,20.  

Além disso, o envolvimento da comunidade tem demonstrado gerar con-
fiança, o que, por sua vez, fornece aos pesquisadores uma melhor com-
preensão dos desafios locais e melhora a utilidade dos projectos para 
as comunidades21. Por outro lado, os projectos que não consideram as 
partes interessadas locais não conseguem proporcionar os benefícios 
prometidos ou mitigar os riscos previstos, e levam a resistência dos mem-
bros da comunidade22.
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Os estudos de casos mostram que a gestão da comunidade não leva auto-
maticamente a uma participação mais ampla da comunidade, mas que a 
promoção da participação da comunidade requer intencionalidade20. Se 
o envolvimento e a participação da comunidade não tiverem sido feitos 
com intenção e por meio de processos participativos bem estabelecidos, 
estarão condenados ao fracasso. Isso é bem demonstrado por um pro-
jecto sobre gestão de resíduos no Malawi, em que locais onde o envolvi-
mento da comunidade não foi bem feito, o projecto não teve sucesso em 
comparação com outros locais onde foi bem feito, o que aumentou a sua 
adoção e uso22.

Para envolver as comunidades com sucesso, é muito importante com-
preender as crenças e prioridades locais existentes, antes de se imple-
mentar um programa em ASH. Isso ajuda a identificar valores e abord-
agens adequados que podem ser usados para envolver efectivamente 
as comunidades nos programas em ASH. Além disso, as características 
da comunidade (por exemplo, complexidade da estrutura social, valores 
existentes, objectivos sociais e económicos, nível de controle interno e 
envolvimento existente na comunidade) também afectam o estilo e o nív-
el de participação nas acções comunitárias23. Por exemplo, os actores 
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com menos recursos precisam de ter um espaço criado especificamente 
para eles, a fim de serem capazes de formar uma agenda compartilha-
da baseada nas suas necessidades e preocupações e de tornar as suas 
reivindicações visíveis, antes do seu envolvimento com as intervenções 
relacionadas à ASH.

Há também a necessidade de compreender as relações de poder, papéis 
e responsabilidades dos diferentes actores e instituições no sistema de 
ASH desde o início. Uma democracia que funcione bem é fundamental 
para criar um 'espaço protegido' no qual os membros da comunidade, 
especialmente os vulneráveis, possam participar no desenvolvimento de 
soluções e na tomada de decisões em ASH. Actividades utilizadas na 
construção de capacidade, co-criação de conhecimento e desenvolvi-
mento participativo podem encorajar o engajamento dos membros mais 
vulneráveis e grupos desfavorecidos, levando ao compartilhamento de 
conhecimento entre as comunidades21.

O acesso desigual à educação constitui outro desafio no contexto de 
ASH. A capacitação de potenciais agentes de mudança constitui uma 
prática educacional-chave que pode abordar a sustentabilidade na con-
scientização e nos serviços de ASH na comunidade. Ao seleccionar os 
participantes na pesquisa, os projetos em ASH também devem levar em 
consideração o potencial dos actores em engajar-se em acções e ex-
periências futuras, e o processo deve fornecer-lhes oportunidades para 
aprender, desenvolver capacidades e acessar a recursos21. 

O modelo de agentes de mudança também pode ser aplicado no am-
biente escolar, especialmente, em contextos onde não haja agentes efi-
cazes de mudança no Governo / Estado. Os agentes de mudança no 
nível da comunidade, tais como líderes comunitários, professores, são 
fundamentais para serviços de ASH sustentáveis nas comunidades e, por-
tanto, recursos devem ser disponibilizados para apoiar esses agentes de 
mudança24. Um projecto na Tanzânia12 demonstrou que a formação de 
um pequeno grupo de professores permitiu o treinamento de um grupo 
maior de professores em uma escola, fazendo que mais crianças se en-
gajassem em actividades de prevenção e controlo relacionados à ASH. 
Os pais também foram incentivados a participar, para aprenderem sobre 
o impacto das práticas em ASH na saúde e sobre como prevenir estes 
problemas nos seus filhos.
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A ausência e exclusão das mulheres da concepção e planificação do 
abastecimento de água para a comunidade, programas e projectos de 
saneamento constitui uma grande barreira ao desenvolvimento. 

O peso das actividades relacionadas à água sobre mulheres e meninas 
(especialmente relacionada à coleta de água) inclui riscos associados 
à saúde e segurança pessoal (como: cargas pesadas, queda em poços, 
encontros com animais selvagens) e tempo reduzido para a educação 
e a família25. O facto de mulheres e meninas serem exclusivamente re-
sponsáveis pela colecta de água agrava a desigualdade de género, es-
pecialmente considerando que o tempo para outras actividades como 
escola, lazer e trabalho é frequentemente gasto em viagens longas para 
buscar água17,21.

Dado o importante papel das mulheres como provedoras e usuárias de 
água, a comunidade global recomenda a inclusão das mulheres em todos 
os esforços voltados para a melhoria da qualidade da água e do acesso 
a ela20,23,25. 

 

Fonte: © Reverie Zurba, USAID - https://pixnio.com/people/female-women/south-african-wom 
 en-using-water-pump
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Considerando a relação entre as mulheres e a água, criada por seus 
papéis de género, espera-se que as mulheres tenham mais conhecimento 
sobre os recursos hídricos, e sua qualidade, disponibilidade e acessibili-
dade23,25. No entanto, os reais papéis de género das mulheres na comu-
nidade não permitem que elas participem activamente nas actividades 
de desenvolvimento comunitário. A responsabilidade das mulheres pela 
recolha e gestão doméstica da água em muitas comunidades faz com que 
as mulheres tenham um grande conhecimento de questões relacionadas 
com a água, incluindo sobre sua qualidade, disponibilidade assim como 
sobre a localização das fontes de água. 

A participação das mulheres nas intervenções em ASH, em áreas com 
limitada provisão de água e recursos de higiene, pode trazer benefíci-
os diversos para o saneamento da água e para higiene como um todo6. 
Assim, para qualquer uso e funcionamento eficazes das instalações de 
abastecimento de água e saneamento, o envolvimento das utentes, em 
geral mulheres, é crítico, visto que desempenham um papel fundamental 
na gestão e utilização da água20. 

Por um lado, a inclusão de mulheres na formação e capacitação aumenta 
a sua compreensão sobre as questões de água e saneamento. Por outro, 
contribui para a identificação de resoluções e recomendações para mel-
horar a qualidade, o acesso e as instalações de saneamento.

Fonte: © Alice Ochanda/Unesco - https://www.flickr.com/photos/unescoafrica/15170789027 



A partir da revisão da literatura e conversas com 11 pesquisadores espe-
cialistas que trabalham em projectos relacionados à ASH em países de 
renda mínima, baixa e média, resumimos as principais lições aprendidas 
sobre o envolvimento das comunidades nos desafios relacionados à ASH 
por meio de métodos diferentes.

Métodos
Vários métodos participativos foram usados com diferentes grupos de 
partes interessadas e comunidades locais em países de renda mínima, 
baixa e média (LLMICs) por meio de projectos de pesquisa financiados 
pelo Reino Unido. Os métodos são usados para envolver diferentes gru-
pos de partes interessadas e comunidades locais em questões relaciona-
das à ASH, para compreender a ASH no contexto local, bem como para 
avaliar iniciativas.

Uma variedade de métodos das áreas do design e de artes foi destaca-
da, entre eles, contar histórias em diferentes formas, incluindo oralmente 
em grupo, produzir vídeo participativo ou co-criar vídeos curtos para 
transmitir mensagens, prever estilos de vida futuros com comunidades lo-
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cais, produzir dança, murais, poesia, canções, teatro, marionetes (para 
crianças), oficinas com objectivos diversos, por exemplo, para mapear as 
partes interessadas, para mapear o sistema de água utilizando imagens 
das comunidades e/ou para co-criar. As conversas também são um meio 
de engajamento e de promoção do entendimento mútuo. As conversas 
informais abrem caminhos para reuniões formais. Diálogos com a comu-
nidade e grupos focais também são empregados neste contexto.

Em projectos interdisciplinares em ASH, também há o uso de métodos mis-
tos. Por exemplo, os métodos quantitativos, como a modelagem de cenári-
os futuros de água e clima por cientistas naturais, são combinados com os 
qualitativos, como o mapeamento participativo para identificar as fontes 
de água, o uso da água e o mapeamento do comportamento das pessoas 
em relação à ASH e o mapeamento institucional (mapeamento das partes 
interessadas). Esses métodos combinados apoiam a compreensão dos 
contextos e desafios locais. 

Desafios
Vários desafios foram identificados durante o trabalho nos projectos liga-
dos à ASH.

Mobilizar a colaboração de pessoas de diferentes áreas de conhecimen-
to

Os projectos em ASH são frequentemente trans, multi ou interdisciplinares 
com pessoas de diferentes áreas do conhecimento e experiências; por 
exemplo das ciências sociais e naturais. Deste modo, estes projectos req-
uerem uma boa gestão ao longo do percurso das diferentes perspectivas, 
abordagens e métodos de pesquisa.

Experiência negativa de comunidades locais com pesquisas / projectos / 
programas anteriores

Experiências passadas negativas de comunidades locais com pesquisas/
projectos/programas exigem que os pesquisadores estejam ainda mais 
atentos às necessidades das comunidades, passando tempo com elas, 
demonstrando curiosidade e cuidado em relação aos problemas da co-
munidade. 
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Os métodos ocidentais são inadequados  

Isto se refere às abordagens e métodos do Norte Global que não são 
adequadas para países de renda mínima, baixa e média. Por exemplo, os 
métodos ocidentais não são úteis para lidar com relações/hierarquias de 
poder (por exemplo, teatro, quebra-gelo).

Desafios culturais

Vários desafios foram enfatizados em relação ao género: 

• As mulheres são frequentemente ignoradas.

• As mulheres usam tecnologias, mas não podem falar ou opinar sobre 
elas. 

• Os papéis culturais são estabelecidos de acordo com o género (por 
exemplo, homens falam, mulheres cozinham).

• Ser uma pesquisadora numa cultura com preconceito de género.

• A religião também foi mencionada como uma influência no comporta-
mento passivo dos participantes das comunidades. Por exemplo, com 
a atitude “Deus decidirá”.

Desafios de comunicação: linguagem, vocabulário e conteúdo

• Uma mesma palavra pode ser entendida de maneira diferente por 
pessoas diferentes.

• Como tornar o conteúdo acessível e interessante para diferentes pú-
blicos.

Escala e sustentabilidade dos projectos

Os projectos em ASH são geralmente projectos que acontecem uma vez 
ou projectos-piloto com cerca de um ano. Oferecer abordagens de en-
volvimento da comunidade mais sustentável e que permitam dar escala 
as iniciativas e benefícios neste período de tempo é frequentemente um 
desafio crítico.

Outros desafios

• Distribuição geográfica e localização das comunidades.

• Selecção de voluntários (por exemplo, desemprego/compromisso 
com o projecto)

• Grupos comunitários e relação entre os membros da comunidade.

• Carência de reuniões e actividades presenciais devido à pandemia 
COVID-19.
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• Acesso à tecnologia nos países de renda mínima, baixa e média e 
nas comunidades.

• Gestão das expectativas das comunidades e das partes interessadas.

• Capacidade disponível para trazer clareza ao tópico para diferentes 
públicos (por exemplo, facilitadores e intermediários de pesquisa).

Lições aprendidas e boas práticas 
Diversas lições e boas práticas também foram compartilhadas e con-
tribuíram para enfrentar os desafios acima mencionados. Estas são dicas 
úteis para planejar projectos de pesquisa, bem como para antecipar e 
mitigar problemas dos projectos.

Questões de colaboração trans, multi ou interdisciplinar, estruturas colo-
niais e métodos ocidentais inadequados 

• Aprenda com parceiros(as) internacionais que estão em campo nos 
países de renda mínima, baixa e média. Formas efetivas de envolver 
as comunidades em projectos relacionados a ASH incluem: tornar-se 
um pesquisador(a)/gestor(a) de programa activista que (1) trabalha 
brilhantemente com todas as disciplinas e é genuinamente interessa-
do, (2) se dedica à construção da confiança de com as comunidades 
em longo prazo, (3) utiliza uma abordagem integrada de projectos 
(diferente de pacotes de trabalho) e tem capacidade de improvisar.

• Reserve tempo para planear métodos que apoiem na construção da 
confiança das comunidades locais e partes interessadas. Confiar uns 
nos outros ajuda a garantir o sucesso das iniciativas do projecto e 
abre caminho para uma colaboração profunda.

• Personalize as tecnologias para comunidades.

• Elabore métodos, linguagens e vocabulários apropriados localmente.

• Envolva pessoas e parceiros motivados e apaixonados.

• Reconheça a contribuição de todos.
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Construa a confiança e um relacionamento positivo com as comunidades 
locais

• Comunique e defenda as necessidades das comunidades e as con-
clusões da pesquisa com os decisores.

• Volte para as comunidades e compartilhe os resultados da pesquisa.

• Construa conexões e aja de acordo com as necessidades das comuni-
dades. Seja um activista pelo bem-estar das comunidades.

Antecipe desafios culturais

• Envolva pesquisadores locais e embaixadores da comunidade.

• Fale com as pessoas, converse.

• Os(As) pesquisadores(as)/gestores(as) dos programas precisam estar 
abertos para aprender com as comunidades, construir conexões e 
agir em nome das necessidades das comunidades. Activismo pelo 
bem-estar das comunidades.

• Trabalhe com diferentes membros numa comunidade e co-produza 
métodos e resultados apropriados. Por exemplo, envolva-se com gru-
pos de diferentes idades e géneros e traga-os para a conversa.

• Adapte os métodos de envolvimento da comunidade para ajudar a 
fazer que elas se sintam confortáveis ao se expressarem e proporem 
ideias (por exemplo, trabalhar com grupos específicos separad-
amente para trazer as vozes das pessoas, considerando a cultura 
(por exemplo, grupos de género), poder e relações hierárquicas ex-
istentes).

• Considere diferentes grupos de idade, género, culturas.

Estabeleça uma comunicação eficaz: linguagem, vocabulário e conteúdo

• Envolva pesquisadores locais e embaixadores da comunidade.

• Use fotos e imagens para construir uma linguagem e vocabulário 
compartilhado.

• Use histórias e narrativas para explicar os dados.

• Gere soluções baseadas na comunidade por meio de diálogos e 
métodos criativos com as comunidades (por exemplo, cocriação de 
vídeo participativo, jogos, incluindo jogos de perguntas (quizzes) 
com as comunidades).

• Mude a sua maneira de falar e conteúdo de acordo com o público. 
Por exemplo, as ONGs dão importância ao conhecimento do con-
texto local e ao alinhamento com os seus objectivos; os ministérios 
querem entender de que forma a pesquisa se conecta às suas neces-
sidades.

• Facilite a escuta activa.
18
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Estudos de caso: 
Engajamento de 
Comunidades 
em ASH
Em seguida, apresentamos três estudos de caso em água, saneamento e 
higiene em diferentes países da África Subsaariana, onde o envolvimento 
da comunidade desempenhou um papel central no seu desenvolvimento 
e nos seus resultados.

Fonte: © Dust bunny Project - http://www.dustbunny.global 

https://dustbunnyglobal.wordpress.com/
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Estudo de Caso 
1: Água
Nome do projecto: RECIRCULAR: Impulsionando a eco-inovação na 
África: contrução de capacidades para uma economia circular de água 
segura.

O que objetivou: apoiar novas abordagens baseadas em parcerias 
para permitir que os pesquisadores africanos aumentem o impacto 
transformacional por meio do trabalho com, nas e para as suas 
comunidades e do desenvolvimento de parcerias robustas, duráveis e 
equitativas com pesquisadores do Reino Unido.

Onde: Gana, Nigéria, Quénia, Botswana, Zâmbia, Malawi.

Quando: 2017 - 2022

Fonte: © RECIRCULATE Project - Transferência de conhecimento sobre a prática de lavar as mãos 
em Gana
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Porquê: Há uma necessidade abrangente de uma economia de água 
circular mais segura que seja orientada pela pesquisa, mas conduzida 
pela comunidade. A gestão sustentável e equitativa da água precisa de 
pesquisas que estejam totalmente engajadas com as comunidades para 
garantir que novas soluções sejam desenvolvidas na escala apropriada a 
atenderem às necessidades específicas e, assim, fornecerem um excelente 
exemplo da necessidade de as instituições de pesquisa trabalharem com, 
nas e para as suas comunidades.

Como: O projecto RECIRCULAR combina excelência em pesquisa científica 
(ciências ambientais, ciências agrícolas, engenharia, microbiologia), 
ciências sociais e pesquisa em gestão (aprendizagem empreendedora 
e troca de conhecimento). Entre parceiros e disciplinas, e trabalhando 
com empresas e outros utentes da pesquisa, a pesquisa foi co-projectada 
para fornecer soluções apropriadas para determinados países africanos, 
construindo soluções de ponta para enfrentar os desafios globais em 
torno do uso seguro e sustentável da água. Por exemplo, o projecto 
RECIRCULAR “connecta” as diferentes formas como a água sustenta as 
comunidades, como: o descarte do esgoto, a geração de energia e a 
água utilizada na produção de alimentos.

O RECIRCULAR também inclui um elemento de formação muito substancial, 
com eventos de formação realizados em determinados países africanos e 
com “estadias” de 4-8 semanas na Universidade de Lancaster. Workshops 
de formação direccionada fornecem escala e diversidade para a fase inicial 
de cada pacote de trabalho. Diversidade significa reunir pesquisadores(as) 
de todas as organizações participantes (não apenas aquelas que lideram 
um pacote de trabalho específico) com a(s) comunidade(s) relevante(s) 
para os desafios de desenvolvimento e questões de pesquisa de modo 
amplo. A formação reúne pesquisadores(as) e membros da comunidade 
em geral para compartilhar desafios e pesquisas relacionadas e trazer as 
diferentes perspectivas para possíveis soluções. 

Quem: Universidade de Lancaster, Conselho de Pesquisa Científica e 
Industrial - Gana, Universidade de Benin, Rede de Estudos de Política 
Tecnológica Africana, Universidade Internacional de Ciência e Tecnologia 
de Botswana, Universidade Copperbelt, Comissão Nacional de Ciência 
e Tecnologia.

Mais informações: http://wp.lancs.ac.uk/recirculate/ 
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Fonte: © RECIRCULATE Project - Workshop de construção de capacidades com partes interessadas 
em Botswana

Fonte: © RECIRCULATE Project - Engajamento de comunidades e partes interessadas com tecnolo-
gias de irrigação 

Fonte: © RECIRCULATE Project - Trabalho com comunidades locais para a adoção de tecnologia 
agrícola



Nome do projecto: ACTUAR: Acelerando o desenvolvimento do sistema 
de demonstração de saneamento circular para melhores resultados de 
saúde.

O que objetivou: encorajar a adoção da tecnologia de digestor 
anaeróbico e da economia circular, mostrando os benefícios por meio da 
co-entrega de sistemas de demonstração conduzidos pela comunidade 
no Gana e na Nigéria.

Onde: Gana, Nigéria.

Quando: 2019-2021

Fonte: © ACTUATE Project - O biodigestor instalado em uma escola em Gana

23

Estudo de Caso 
2: Saneamento
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Porquê: Fornecer suprimentos limpos, seguros e sustentáveis de água, 
alimentos e energia, enquanto se gere o desperdício e optimize as econo-
mias circulares, ainda é uma aspiração, e não uma política em operação 
na África Subsaariana.

Como: O ACTUAR está a desenvolver sistemas de demonstração de di-
gestão anaeróbia no Gana e na Nigéria para fornecer electricidade, 
melhorias no saneamento e fertilizantes sustentáveis para as plantações. 
O projecto está a prover dois sistemas pilotos de bioenergia conduzidos 
com a comunidade no Gana e na Nigéria, para destacar os benefícios da 
tecnologia, incluindo: gestão de resíduos, produção de energia a partir 
do biogás, melhoria da segurança do solo e dos alimentos e melhoria da 
saúde. 

A equipa do projecto está a trabalhar em estreita colaboração com es-
colas, universidades, institutos de pesquisa, ONGs e pequenas e médias 
empresas para mostrar como este exemplo de economia circular impacta 
positivamente na saúde humana e no meio ambiente, além de procurar 
desenvolver práticas mais seguras com grupos de interessados. Os dois 
sistemas foram co-projectados em colaboração com parceiros locais em 
resposta às demandas de seus ambientes. 

O ACTUAR também está a envolver pequenas e médias empresas e em-
preendedores locais, para apoiar a expansão e pré-comercialização das 
tecnologias. O projecto oferece oportunidades de treinamento para as 
partes interessadas para que possam gerir e apoiar o uso contínuo dos 
sistemas.

Quem: Universidade de Lancaster , Universidade de Benin, Consel-
ho de Pesquisa Científica e Industrial  - Gana, Green Advocacy Gana, 
Fundação HATOF , Escola Islâmica Umar Bun Hatab, Sociedade Ambien-
tal da Nigéria, Sewerage Systems Ghana Ltd

Mais informações: http://actuate.global 
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Fonte: © ACTUATE Project - Conduzindo uma sessão do 'laboratório vivo' em uma escola em 
Gana.

Fonte: © ACTUATE Project - Conduzindo uma sessão para engajamento de líderes comunitários
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Nome do projecto: Dust Bunny (Bolinhas de Poeira): Explorando práti-
cas de higiene em diferentes ambientes domésticos no Gana para en-
tender a casa como uma fonte de infecção de bactérias resistentes à anti 
microbiais transportadas pela poeira.

O que objetivou: Dust Bunny desenvolveu um entendimento da casa 
como uma fonte de infecção de bactérias resistentes a anti microbiais 
transportadas pela poeira, explorando práticas de higiene em diferentes 
ambientes domésticos no Gana.

Onde: Região da Grande Accra, no Gana.

Quando: 2018-2021

Fonte: © Dust Bunny Project - Folheto sobre educação e informação sobre limpeza

Estudo de Caso 
3: Higiene
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Porquê: reduzir as infecções bacterianas em casa de forma a diminuir 
a Resistência Anti microbial (RA) - a necessidade de tomar antibióticos.

Como: O projecto Dust Bunny combinou o envolvimento da comunidade, 
design participativo e métodos de microbiologia numa abordagem 
inovadora utilisando métodos mistos; um elaboração de questionário 
tradicional, uma etnografia própria do design, um workshop em co-design 
e uma análise microbiológica forneceram conhecimento para workshops 
de co-design em que novas práticas de limpeza foram desenvolvidas para 
minimizar qualquer bactéria RA presente nos ambientes domésticos na 
região da Grande Accra, no Gana. 

As descobertas e conhecimento gerado foram trabalhados de modo 
anonimo e visualizados a fim de fornecerem entradas (input) para o co-
design de práticas de limpeza fáceis de comunicar e específicas para 
as comunidades em questão. Quatro cenários foram gerados a partir 
de uma segmentação económica dos dados da pesquisa, 50 percepções 
etnográficas foram 'apresentadas' e descrições de 12 bactérias, que 
representavam as 125 espécies identificadas encontradas nas amostras 
de poeira, foram apresentadas aos participantes em um workshop de 
co-design. 

Ao longo do workshop de co-design, os participantes receberam uma 
variedade de ferramentas para ajudá-los a identificar claramente os 
problemas de limpeza. Uma intervenção, um novo regime de práticas 
de limpeza, foi acordado no workshop de co-design e praticado por 
trinta dias. Isto foi feito em vários domicílios e outra fase de amostragem 
e análise microbiológica foi realizada para identificar impactos no 
microbioma doméstico. Uma entrevista pós-intervenção também foi feita 
com famílias que participaram no workshop de co-design. Isso coincidiu 
com a segunda fase de amostragem microbiológica. Um novo folheto 
de educação e informação sobre limpeza, que integra as descobertas e 
conhecimentos gerados no projecto, foi criado de forma interactiva com 
as comunidades participantes.

Quem: Instituto Memorial Noguchi para Pesquisa Médica - Universidade 
de Gana, Universidade Lancaster, O Conselho de Design, O Conselho 
de Higiene Global, Universidade Lancaster Gana, Rede Farmacêutica 
Ecumênica.

Mais informações: http://www.dustbunny.global/ 

https://dustbunnyglobal.wordpress.com/
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Fonte: © Dust Bunny Project - Workshop para co-design com a comunidade

Fonte: © Dust Bunny Project - Workshop com comunidade e partes interessadas
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Apresentamos aqui as principais conclusões da nossa Brochura sobre o 
envolvimento da comunidade para a água, o saneamento e a higiene na 
África Subsaariana:

Primeiro, o envolvimento da comunidade deve ser feito com 
intencionalidade e por um longo período de tempo para que o 
envolvimento da comunidade e os programas em ASH sejam eficazes. 

Em segundo lugar, o envolvimento bem-sucedido da comunidade 
requer consideração e compreensão do contexto e do valor cultural, da 
hierarquia, da estrutura e do equilíbrio de poder na comunidade. 

Terceiro, o envolvimento da comunidade em ASH deve empregar 
estruturas de liderança existentes e culturalmente incorporadas, como 
professores, líderes religiosos e líderes comunitários. 

Em quarto lugar, deve ter como objectivo a criação de um vínculo directo 
entre a partilha e a activação do conhecimento por meio de programas 
de capacitação e formação, que apliquem o conhecimento novo/
compartilhado na prática. 

Quinto, ao fazê-lo, deve formar agentes de mudança da comunidade, 
especialmente crianças, a fim de se incorporar a mudança e compartilhar 
o conhecimento entre famílias e comunidades. 

Em sexto lugar, envolver as comunidades por meio do co-design e da 
coprodução de intervenções de ASH fornece uma óptima ferramenta 
para uma aceitação e apropriação mais ampla pela comunidade. 

Sétimo, há uma clara desigualdade de gênero em ASH, sendo que as 
mulheres são afectadas de forma desproporcional.

Oitavo, a participação mais activa das mulheres nos programas e 
pesquisas de ASH pode melhorar a aceitação e a apropriação de ASH 
pela comunidade, bem como melhorar a compreensão, o acesso e a 
qualidade das intervenções em ASH.

Conclusão 
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