
  

 

             

O projeto Água para África através da Liderança e do Apoio Institucional (WALIS) da USAID está 
focado na capacidade que os líderes nacionais e regionais da África Subsaariana possuem para capturar 
e aplicar evidências no desenvolvimento de políticas, estratégias, programas e investimentos para 
melhorar as aptidões dos seus setores de água, saneamento e higiene (WASH). 

O Conselho de Ministros Africanos da Água (AMCOW) é um comité técnico especializado da União 
Africana com um mandato para acelerar a realização dos objetivos de WASH e fornecer orientação 
política aos seus 55 estados-membros. O AMCOW luta por uma África com um uso e uma gestão 
equitativos e sustentáveis dos recursos hídricos para o desenvolvimento socioeconómico, a redução da 
pobreza e a cooperação regional. A liderança do AMCOW no que diz respeito à água e ao saneamento 
posiciona a organização na vanguarda do conhecimento de WASH e como um centro de informações 
e de dados de WASH oportunos e confiáveis.  

O AMCOW e o WALIS desenvolveram a Série Lições Aprendidas, que examina experiências, conhecimentos, 
oportunidades e desafios emergentes com o desenvolvimento e a implementação de políticas de WASH 
lideradas por África. A série identifica também soluções de países individuais que outros poderão usar como 
referência, mantendo o foco nos mecanismos de resposta à COVID-19 

CONTEXTO 

A Toilet Pride é uma organização não governamental (ONG) nigeriana que trabalha para melhorar a 
saúde dos agregados familiares com baixo rendimento em comunidades por toda a Nigéria, abordando 
as barreiras aos serviços eficazes de WASH. Em 2020, após o início da pandemia COVID-19, a Toilet 
Pride redimensionou a sua atenção para incluir as práticas de higiene e saneamento relacionadas à 
COVID-19 na sua programação, mais especificamente em campos de pessoas deslocadas internamente, 
onde residem em algumas das comunidades mais vulneráveis do país. 

 

COMBATE À COVID-19 EM ÁFRICA 

 

Série Lições Aprendidas 

 

INFORMAÇÕES DE CONTACTO: 
WALIS:  Sara Passman, Especialista em Comunicação: sara_passman@walis.org    

AMCOW: Obinna Anah, Oficial de Gestão de Conhecimentos: oanah@amcow-online.org 
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https://www.globalwaters.org/walis
https://www.amcow-online.org/


LIÇÃO APRENDIDA #4: DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE WASH PARA 
CRIANÇAS DESLOCADAS INTERNAMENTE E AS SUAS FAMÍLIAS 

 

Agosto 2021 

NIGÉRIA 
É ainda alvorada em Durumi, um campo para Pessoas Deslocadas Internamente (PDI) no norte da Nigéria, mas 
Victoria Gumsua espera já pacientemente pela sua parte preferida do dia. Victoria e outras crianças estão 
reunidas para assistir a um espetáculo de marionetas organizado pela Toilet Pride, uma ONG local. Victoria, uma 
menina de 9 anos natural de Chibok, mudou-se para o campo de Durumi por causa da insurgência violenta no 
nordeste do país. 

Desde janeiro de 2021, a Toilet Pride realiza espetáculos de marionetas com temas relativos à higiene para 
crianças em idade escolar no acampamento Durumi. Os espetáculos de marionetas fazem parte do projeto 
“Nigéria Inclusiva, Resposta de WASH e à COVID 19” (Nigeria Inclusive WASH and COVID 19 Response) iniciado 
pela Toilet Pride. Este projeto dedica-se a garantir que as crianças e as suas famílias, residentes em campos de 
deslocados internos, obtêm informações exatas sobre a COVID-19 e outras práticas de água, saneamento e 
higiene para que possam proteger-se contra doenças facilmente transmissíveis.  

O espeáculo de uma hora, realizado a cada 
dez dias, é composto por uma mistura de 
música com fantoches, demonstrações de 
lavagem das mãos e discussões gerais sobre a 
importância de praticar um bom 
comportamento de higiene. Os programas 
focam a lavagem das mãos com sabão, 
defecar em latrinas sanitárias e manter um 
sistema de abastecimento de água seguro. 
Estas práticas podem limitar a propagação de 
muitas doenças, incluindo diarreia, disenteria, 
cólera e parasitas. Após uma série de cenas 
teatrais, o personagem fantoche fala com as 
crianças sobre a prevenção do COVID-19. 

“Adoro os espetáculos. Fico feliz cada vez 
que vejo Aisha e, por causa dele, agora levo a 

sério a lavagem das mãos. Eu costumava ter medo do coronavírus, mas com os espetáculos de marionetas 
compreendi o que preciso de fazer para impedir a propagação da doença na minha comunidade”, explicou 
Victoria. 

Desde que o projeto “Nigéria Inclusiva, Resposta de WASH e à COVID 19” começou em novembro de 2020, 
mais de 200 pessoas em campos de deslocados internos compareceram nos eventos e aprenderam sobre as 
boas práticas de saúde e saneamento para prevenir a disseminação da COVID-19. O projeto é apenas uma parte 
da meta da Toilet Pride, que almeja fortalecer a oferta e a procura de serviços de saneamento, a fim de melhorar 
a saúde dos nigerianos. A organização está emprenhada em conseguir garantir que a igualdade, a inclusão e os 
direitos permanecem no seio da resposta do setor WASH à COVID-19 na Nigéria. 
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Crianças no acampamento de Durumi IDP, no norte da Nigéria, 
assistem a um espetáculo de marionetas sobre saneamento e higiene. 

https://www.toiletpride.org/

