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Definições
Certificação designa confirmação e reconhecimento 
oficial do estatuto de ODF.

CLTS designa Saneamento Total Liderado pela 
Comunidade. É uma abordagem integrada para se 
alcançar e manter o estatuto de Livre de Fecalismo 
a Céu Aberto (ODF). O CLTS implica a facilitação da 
análise pela comunidade do seu perfil de saneamento, 
suas práticas de defecação e consequências, 
conduzindo a acção colectiva para se tornar ODF. 
Abordagens em que pessoas de fora “ensinam” 
membros da comunidade não são CLTS no sentido que 
lhe é dado neste manual.

Os processos de CLTS podem preceder e conduzir a, 
ou ocorrer simultaneamente com o melhoramento da 
concepção de latrinas; a adopção e o melhoramento 
de práticas de higiene; sólida gestão de resíduos; 
eliminação de águas residuais; cuidados; protecção 
e manutenção de fontes de água potável; e outras 
medidas ambientais. Em muitos casos, o CLTS 
dá início a uma série de novas acções colectivas 
de desenvolvimento local empreendidas pelas 
comunidades “ODF”.

Latrinas e sanitas: Uma latrina é, por via de regra, 
uma fossa directa, e uma sanita é, também por via 
de regra, um dispositivo com um selo de água. Neste 

manual utiliza-se, por vezes, o termo latrina incluindo 
ambos, empregando-se sanita onde é provavelmente 
mais comum um selo de água do que uma fossa 
directa.

Líderes Naturais (LNs) (também conhecidos em 
Bengali como líderes espontâneos) são activistas e 
entusiastas que surgem e tomam a liderança durante 
os processos de CLTS. Homens, mulheres, jovens 
e crianças podem, todos eles, ser líderes naturais. 
Alguns deles tornam-se consultores da comunidade 
e desencadeam o processo e dão incentivo e apoio 
mesmo para outras comunidades.

FCA designa fecalismo a céu aberto – fecalismo a céu 
aberto e deixando as fezes expostas. ODF significa 
livre de fecalismo a céu aberto, isto é, quando deixa 
de haver fezes expostas ao ar livre. Uma fossa directa 
sem nenhuma cobertura é uma forma de fecalismo 
a céu aberto (fecalismo a céu aberto em ponto fixo), 
mas com alguma cobertura à prova de moscas (com 
ou sem utilização de cinza para cobrir as fezes após a 
defecação) qualifica-se como ODF. Defecar numa cova 
e cobrir as fezes pode ser parte da transição de FCA 
para ODF.

Verificação designa inspecção para avaliar se uma 
comunidade é ODF (confronte com certificação).

Cavando por dignidade. Homa Bay, Quénia.
Foto: Philip Otieno, Plan Quénia
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Abreviaturas
ARP Avaliação Rural Participativa 
CLTS Community-Led Total Sanitation (Saneamento Total Liderado pela Comunidade)v
FCA Fecalismo a Céu Aberto 
IRSP Integrated Rural Support Programme (Programa de Apoio Rural Integrado) Mardan, Paquistão
LN Líder Natural 
NEWA  Nepal Water for Health (Água por Saúde no Nepal)
NWFP  North West Frontier Province (Província Fronteiriça do Noroeste), Paquistão 
ONG  Organização Não Governamental 
ODF Livre de Fecalismo a Céu Aberto 
RESA  Regional Eastern and Southern Africa (Gabinete Regional da Plan International para a África   

Oriental e Austral)
RTI Refugee Trust International, ONG irlandesa a operar na Etiópia 
SDU  Social Development Unit (Unidade de Desenvolvimento Social)
SFD  Social Fund for Development (Fundo Social para Desenvolvimento ), Iémen
SNNPR  Southern Nations Nationalities and Peoples’ Region (A Região das Nações, Nacionalidades e   

Povos do Sul), Etiópia
SOUHARDO Strengthening Household Abilities to Respond to Development Opportunities 

(Fortalecimento de Habilidades de Agregados Familiares para Responderem a Oportunidades   
de Desenvolvimento)

UNICEF  Fundo das Nações Unidas para Infância 
VERC  Village Education Resource Centre (Centro de Recursos Educativos de Aldeia), Bangladesh 
WSLIC  Water and Sanitation for Low Income Communities (Água e Saneamento para Comunidades de  

Baixo Rendimento)
WSP-EAP  Water and Sanitation Programme-East Asia and Pacific (Programa de Água e Saneamento   

– Ásia Oriental e Pacífico)
WSP-SA  Water and Sanitation Programme-South Asia (Programa de Água e Saneamento – Ásia do Sul)
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO
E HISTORIAL

Génese, propagação e expansão do CLTS

A abordagem de CLTS tem origem na avaliação feita por Kamal Kar do Water 
Aid Bangladesh e organizações parceiras locais – programa tradicional 
de água e saneamento do VERC (Village Education Resource Centre, uma 
ONG local) e seu trabalho subsequente no Bangladesh em finais de 1999 
e 2000. Tal avaliação levou à descoberta da abordagem CLTS, em que o 
uso de métodos de avaliação rural participativa permite às comunidades 
locais analisarem as suas condições de saneamento e internalizarem 
colectivamente o terrível impacto do fecalismo a céu aberto na saúde 
pública e em todo o ambiente circundante. (Ver APÊNDICE A, p. 76 para 
detalhes)
Quando desencadeado sistematicamente e combinado com políticas de 
nenhum subsídio para as infra-estruturas é uma abordagem sem grandes 
intervenções do facilitador, o CLTS pode provocar acção local colectiva 
urgente para ficar totalmente ODF. Desenvolveu-se um novo estilo de 
facilitação. Na sua forma clássica, o estilo presente utiliza cruamente a 
palavra local designativa de “cocó” e encoraja as comunidades locais a 
visitarem as áreas mais sujas e imundas nos bairros. Apreciar e analisar 
as suas práticas choca, desgosta e envergonha as pessoas. É um estilo 
provocativo e jocoso, sem intervenções relevantes, deixa as decisões e a 
acção para a comunidade.

‘Quem faz cocó onde?’ Membros da Comunidade do Distrito de Gondola, Manica, 
Moçambique mapeiam locais utilizados para fecalismo a céu aberto. 

Foto: © UNICEF Mozambique/2016/Américo Muianga
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Desde 2000 que, através de formação de orientação 
prática conduzida por Kamal Kar e do apoio de muitas 
agências, e assistido por visitas através dos países, 
o CLTS se tem propagado a outras organizações no
Bangladesh e outros países no Sul e Sudeste Asiático,
em África, na América Latina e no Médio Oriente.
Fundamental tem sido o papel de empenhados
promotores nas organizações. Até ao momento o
CLTS expandiu-se principalmente no Bangladesh,
na Índia, no Cambodja, na Indonésia e no Paquistão
e, por via das referidas formações, foi também
introduzido e assumido em diferentes graus na
China, na Mongólia e no Nepal. Mais recentemente,
lançaram-se ainda fagulhas, com inícios promissores,
na Etiópia, no Quénia, na Zâmbia e em outros países
de África, na Bolívia, na América do Sul, e no Iémen, no
Médio Oriente. As instituições que patrocinam essas
formações realizadas por Kamal Kar são, entre outros,
o WSP-Banco Mundial, a CARE, a CONCERN, o WSLIC
II (Água e Saneamento para Comunidades de Baixo
Rendimento na Indonésia), o projecto de Saneamento
Total e de Marketing de Saneamento apoiado pela
Fundação de Bill e Melinda Gates em Java Oriental, o
Fundo Social para o Desenvolvimento no Iémen, a ONG
irlandesa Vita Refugee Trust International a operar na
Etiópia, a Plan International e o UNICEF.

Por quê este manual? 

Inicialmente o “CLTS” centrava-se sobretudo no evento 
do desencadeamento ou ignição. O Practical Guide 
To Triggering Community-Led Total Sanitation [Guia 
Prático para o Desencadeamento do Saneamento  
Total Liderado Totalmente  pela Comunidade (CLTS) 
de Kamal Kar, publicado pelo Institute of Development 
Studies em Novembro de 2005, é sobre “How to ignite 
CLTS” [“Como fazer a ignição do CLTS”]. Registou 
uma grande procura e foi traduzido em amhárico, 
árabe, badaha indonésia, chinês, bengali, hindi, khmer, 
espanhol, swahili e urdu e outras línguas. Para uma 
prática efectiva de CLTS há, no entanto, muito mais do 
que unicamente o despertar, por muito substancial e 
central que seja para uma boa prática. Tornou-se cada 
vez maior a necessidade e procura de uma fonte que 
reunisse experiência e aconselhamento cobrindo não 
só o pré-despertar e as importantíssimas actividades 
do pós-despertar, mas também a expansão e a 
conquista de objectivos mais além. Ao mesmo 
tempo, a metodologia de despertar foi aperfeiçoada 
e enriquecida. Este manual é uma tentativa de reunir 
experiências, práticas diversas e inovações locais 
proporcionadas por diferentes países e muitas fontes, 

e de ir ao encontro de algumas dessas necessidades. Se 
bem que suplante as directrizes anteriores, o mesmo 
não se poderá dizer quanto às directrizes produzidas 
a nível nacional ou local por formadores e profissionais 
que as adaptaram e desenvolveram para as suas 
próprias condições. Na sua actualização e revisão, no 
entanto, aqui encontrarão porventura material que 
possa ser aproveitado.

O presente manual foi compilado como fonte de 
ideias e experiências que poderão ser utilizadas para 
workshops de orientação em matéria CLTS, advocacia 
para interessados, facilitadores de formação e líderes 
naturais, bem como na implementação de actividades 
de CLTS. É um livro de recurso especialmente para 
pessoal de campo, facilitadores e formadores para 
planeamento, implementação e acompanhamento de 
CLTS.

Os utilizadores do presente manual devem sentir-
se à-vontade para utilizar as suas directrizes como 
melhor entenderem. Os métodos descritos não são 
os únicos para a implementação de CLTS, pelo que 
os encorajamos a explorarem diferentes formas de 
preparação para o CLTS, para o despertar, para o 
acompanhamento pós-despertar e para o apoio e 
propagação do CLTS que se adaptem às condições, 
culturas e oportunidades locais. Os facilitadores devem 
sentir-se livres para criar e adaptar, bem como para 
utilizar a sua melhor capacidade de apreciação ao 
decidir o que fazer. As ideias e os conceitos que se 
seguem foram ensaiados e testados, mas cabe aos 
próprios facilitadores decidir o que para eles funciona. 
O princípio básico é o aumento do poder de decisão e 
participação das comunidades locais para fazerem a 
sua própria análise e empreenderem as suas próprias 
acções para se libertarem do fecalismo a céu aberto.

Saneamento Total Liderado pela Comunidade

O Saneamento Total liderado pela Comunidade 
(CLTS) centra-se principalmente na ignição de um 
comportamento sanitário ao invés da construção de 
latrinas. Fá-lo através de um processo de despertar 
social estimulado por facilitadores de dentro ou de fora 
da comunidade.

O CLTS concentra-se no comportamento de toda a 
comunidade, e não no comportamento de indivíduos. 
O benefício colectivo de se acabar com o fecalismo a 
céu aberto (FCA) pode estimular uma abordagem mais 
cooperativa. As pessoas decidem juntas como irão criar 
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um ambiente limpo e higiénico que beneficie toda a 
gente. É fundamental que o CLTS não envolva nenhum 
subsídio para as infra-estruturas de agregados 
familiares individuais e que não prescreva modelos 
de latrinas. A solidariedade social, ajuda e cooperação 
entre os agregados familiares na comunidade são um 
elemento comum e vital no CLTS. Outras características 
importantes são a emergência espontânea de Líderes 
Naturais (LDs) como resultados de uma comunidade 
para o estatuto de ODF; inovações locais de modelos 
de latrina de baixo custo utilizando materiais 
disponíveis localmente, e sistemas comunitários 
inovados de recompensa, penalização, divulgação e 
expansão. O CLTS incentiva a comunidade a assumir 
responsabilidade e a empreender as suas próprias 
acções.
Em toda a sua acepção, o saneamento total inclui 
uma série de comportamentos, tais como: acabar com 
todo o fecalismo a céu aberto; assegurar que cada um 
utiliza uma latrina higiénica; lavar as mãos com sabão 
antes de preparar alimentos e comer, depois de utilizar 
a latrina, e depois de contacto com fezes de bebés, ou 
de pássaros e outros animais; manusear alimentos e 
água de forma higiénica; e descarte seguro de resíduos 
animais e domésticos para criar um ambiente limpo e 
seguro. O CLTS centra-se na eliminação do fecalismo a 

céu aberto (FCA) como um primeiro passo significativo 
e ponto de entrada para mudança comportamental. 
Começa por tornar as pessoas capazes de fazerem 
o seu próprio perfil de saneamento através de 
avaliação, observação e análise das suas práticas de 
fecalismo a céu aberto e seus efeitos, um exercício 
desperta sentimentos de vergonha e repugnância, e 
frequentemente um desejo de acabar com o fecalismo 
a céu aberto e limpar a zona ao seu redor.

Quando decorre bem, o CLTS

• É total, significando que afecta todos na 
comunidade e seus visitantes

• Baseia-se em tomada de decisão colectiva e 
actuação de todos

• É conduzido pelo sentido de conquista colectiva 
e motivações internas das comunidades, não por 
subsídios ou pressões externas

• Conduz à emergência de novos Líderes Naturais 
e/ou encoraja intensamente novos compromissos 
dos líderes existentes, que não necessitam de seguir 
um plano pré-definido/blue print mas fazer coisas à 
sua maneira

• Gera diversas acções e inovações locais
• Faz reviver práticas sociais tradicionais de auto-

ajuda e cooperação comunitária e cria novos 
exemplos de solidariedade social e cooperação entre 
ricos e pobres na conquista do estatuto de ODF.

• Envolve homens, mulheres, jovens e crianças numa 
campanha com prazos definidos e acção local para 
pôr fim ao FCA seguida de limpeza geral

• Muitas vezes, através do impulso colectivo 
das comunidades atraem-se líderes locais, 
representantes das populações eleitos, governo 
local e ONGs para ajudarem, apoiarem, encorajarem 
e propagarem ideias

• Comunidades ODF vão subindo gradualmente na 
escada do saneamento e melhoram a estrutura e 
a concepção das suas sanitas através de melhores 
laços com homens de negócio e comerciantes/
fornecedores locais de infra-estruturas de 
sanemento

• É frequente as comunidades ODF não se ficarem 
pela conquista do estatuto de ODF, mas passarem 
pelo alcance de outras metas comuns colectivas, 
tais como ‘fim à fome ou malnutrição extrema na 
aldeia’, ‘nenhuma criança sem matrícula escolar e 
todas a irem à escola’ ‘iguais salários para todos os 
trabalhadores’ e ‘menos desigualdade na força de 
trabalho masculina e feminina’, etc.
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PRINCÍPIOS BÁSICOS: AS ATITUDES E OS COMPORTAMENTOS FUNDAMENTAIS

FAZER NÃO FAZER

Facilitar a avaliação e a análise do perfil 

de saneamento local feitas pelas 

próprias pessoas

Educar, dar lições ou dizer às pessoas o 

que fazer

Deixar as pessoas entenderem por si 

através da sua própria análise

Dizer às pessoas o que é bom ou mau

Facilitar para despertar auto-mobilização Pressionar ou exigir acção

Ficar por trás, deixar para os líderes 

locais

Encarregar-se

Ficar sereno e permitir conversação 

entre os de dentro – aproximação do 

momento de despertar.

Interromper quando membros da 

comunidade exaltados começam a 

envergonhar as suas próprias pessoas 

por práticas de fecalismo a céu aberto 

ou outros comportamentos de higiene

Tomar uma posição neutral e permitir 

discussões acesas a favor e contra 

o FCA. Lembrar-se de que essas

discussões são indicações correctas

e sintomas de aproximação do

momento de despertar

Desencorajar membros da comunidade 

de discutirem entre si ou de se 

envergonharem uns aos outros, ou 

concluir rapidamente que o elemento 

“vergonha” entre membros da 

comunidade deve ser evitado como 

culturalmente insensível

Apreciar os que tomam a liderança e 

envolvê-los

Negligenciar o surgimento natural de 

líderes naturais

Incentivar sempre as mulheres e 

os segmentos mais pobres da 

comunidade a participarem

Negligenciar mulheres, crianças e outros 

que frequentemente ficam de fora.

(Overlook)

Apreciar ofertas de membros da 

comunidade para ajudar os membros 

mais pobres

Negligenciar pessoas que se apresentam 

para ajudar

Deixar as pessoas inovarem latrinas 

simples 

Promover projectos particulares de 

latrinas.

Despertar acção local, encorajar auto-

ajuda

Oferecer subsídio para infra-estruturas

Ser audaz, mas cauteloso Ser demasiado submisso ou demasiado 

polido. Não tentar convencer com 

polidez excessiva.

Ouvir tudo atentamente Interromper
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Como com a propagação do PRA nos anos noventa, o 
nome e o rótulo foram sendo cada vez mais adoptados 
vazios de substância. A principal esperança deste 
manual é que inspire formadores, profissionais, 
gestores e fazedores de políticas para garantirem 
elevados padrões de apoio à preparação, facilitação 
e acompanhamento; e que desencoraje abordagens 
orientadas para objectivos que degenerem na 
contagem de latrinas e no alcance de metas para a sua 
construção, ao invés de uma criteriosa avaliação do 
número de comunidades que realmente alcançam o 
estatuto de ODF.

Duas condições cruciais:

1. As atitudes e comportamentos dos 
facilitadores 

Nem toda a gente pode ser um bom facilitador. 
Facilitar o CLTS é uma aptidão. Pode ser apreendida, 
mas surgirá mais naturalmente em algumas pessoas 
do que noutras. É diferente da facilitação de processos 
participativos convencionais como a ARP. São cruciais 
os comportamento e atitudes. O que funciona melhor 
para despertar o CLTS é uma combinação de audácia, 
empatia, humor e graça. Exige uma abordagem de 
participação activa, não ensino ou dar lições, mas 
facilitação para capacitar pessoas a confrontarem-se 
como as suas realidades nauseabundas.

2. O apoio sensível de instituições

Nem todas as organizações são adequadas para 
promover o CLTS. O apoio institucional tem de ser 
consistente e flexível.

Scaling-up (Expandir)

Pós-Despertar

Despertar

Pré-Despertar
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para despertar o CLTS é uma combinação de audácia, 
empatia, humor e graça. Exige uma abordagem de 
participação activa, não ensino ou dar lições, mas 
facilitação para capacitar pessoas a confrontarem-se 
como as suas realidades nauseabundas.

2. O apoio sensível de instituições

Nem todas as organizações são adequadas para 
promover o CLTS. O apoio institucional tem de ser 
consistente e flexível.

Scaling-up (Expandir)

Pós-Despertar

Despertar

Pré-Despertar
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Capítulo 2

PRÉ-DESPERTAR
(Choque)

SELECÇÃO DE UMA COMUNIDADE

Esta é uma fase crucial.
As comunidades respondem ao despertar do CLTS de diferentes formas. Se 
umas ficam motivadas a fazer mudanças imediatamente, outras mantêm-se 
relutantes ou indecisas no início, mas mudam de opinião depois de verem ou 
ouvirem como outras comunidades mudaram. Em geral, as aldeias mais bem 
sucedidas têm uma liderança entusiástica. Trata-se, por vezes, de um líder 
tradicional, mas é frequente surgirem novos líderes. Estes líderes naturais 
podem ser das mais diversas pessoas – pobres, ricos, mulheres, homens, 
jovens, pessoas respeitadas que prestam serviços como parteiras, líderes 
religiosos, professores, etc.

Para além da liderança, muitas outras condições sociais, físicas e 
institucionais afectam as perspectivas de despertar. As respostas variam 
grandemente (Ver páginas 38-39), desde a explosiva “Caixa de fósforos 
em bomba de gasolina” até à deprimente “Caixa de fósforos húmida”. Para 
ajudar a escolher por onde começar, muitas fontes e pessoas contribuíram 
para a lista de condições favoráveis e mais desafiadoras que adiante 
se apresenta. O despertar foi bem sucedido em condições que foram 
consideradas não promissoras. No entanto, pode-se ter o bom senso de 
dar primeiro início em lugares mais favoráveis, criar algumas histórias de 
sucesso, ganhar experiência e confiança, e então usar estes e os seus líderes 
naturais para estender o movimento a locais mais difíceis. A lista pode 
ajudá-lo nas suas escolhas. Como sempre, julgue por si próprio.

Restos de latrinas flutuantes demolidas por comunidades LFCA.
Sambas, Indonésia Oriental.
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A. Mais favoráveis
• pequeno aglomerado (pequena ao invés de grande 

aldeia)
• mais remoto ao invés de mais próximo de cidades e 

grandes estradas
• social e culturalmente homogéneo
• falta de cobertura em áreas circundantes
• condições de chuva e humidade que espalham os 

excrementos e os mantêm malcheirosos e nojentos. 
• provisões de água vulnerável e no momento 

poluída, não protegida, como em algumas áreas 
montanhosas

• nenhum programa no momento, prévio ou para 
breve ou programa nacional de subsídios destinados 
a infra-estruturas para agregados familiares

• condições visivelmente de imundície
• elevada incidência de doenças diarreicas e 

mortalidade infantil
• liderança local jovem e progressista
• existência de grupos activos na comunidade

Ambiente de políticas do programa
• onde não há nem está proposto nenhum programa 

de subsídios de infra-estruturas para agregados 
familiares.

• onde os facilitadores do despertar do CLTS estão 
fortemente motivados, bem treinados, têm atitudes 

e comportamentos apropriados, e são apoiados de 
forma flexível pelas suas organizações

• onde há condições de encorajamento posterior e 
apoio pós-despertar 

• liderança política favorável e órgãos do governo 
local propícios

Condições e práticas actuais
• condições visivelmente imundas e repugnantes 

onde a contaminação de fezes é chocante
• onde a defecação é constrangida por falta de 

privacidade
• onde não há nenhum ou há poucos locais privados, 

acessíveis ou convenientes para defecar
• onde as fezes não têm ou têm pouco valor 

económico
• onde as condições e práticas apresentam boas 

oportunidades para questões e processos de 
despertar, por exemplo, as pessoas podem analisar 
como estão a comer o seu próprio cocó, e a tomar 
banho no cocó de outros…

• onde durante as chuvas ou à noite as pessoas 
defecam por perto.

Condições Físicas
• o solo é estável e fácil de cavar
• aquífero consideravelmente baixo e não há 
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inundações/cheias periódicas
• os padrões de assentamento proporcionam espaço

adequado
• poços por perto não serão poluídos
• as provisões de água estão desprotegidas e

vulneráveis a contaminação

Condições sociais e culturais
• muita doença, especialmente diarreia, e mortalidade

infantil
• assentamento e comunidade de pequenas

dimensões (pequeno povoado ao invés de grande
aldeia)

• comunidade socialmente homogénea e com grande
coesão

• grande restrição de movimentação das mulheres
e  ‘purdah’ onde as mulheres têm de defecar em
baldes em suas casas e  esvaziá-los no escuro

• forte tradição de acção colectiva
• as mulheres  têm voz
• liderança local progressista

B. Mais desafiadoras

As condições podem ser mais desafiadoras onde 
houver algumas das seguintes condições, e 
especialmente quando elas se combinam.

A questão a colocar é se combinações destas condições 
tornam uma comunidade ou área menos adequada 
para figurar entre os primeiros a despertar, ou se o 
despertar deverá decorrer mais tarde

• grande assentamento
• próximo de cidades e importantes estradas
• social e culturalmente diverso
• com muita cobertura em redor
• com condições desérticas em que os excrementos

secam e se desintegram
• fontes bem protegidas de água pura
• um programa em curso, anterior ou próximo

de subsídios para infra-estruturas destinados a
agregados familiares

• condições aparentemente limpas
• baixa incidência de doenças diarreicas e mortalidade

infantil
• liderança local idosa e reaccionária
• ausência de grupos activos na comunidade

Favelas nas periferias de Ulaanbaatar, na Mongólia – Locais 
onde fontes de água ficam contaminadas com excrementos 
humanos são importantes pontos para, no passeio de 
reconhecimento  (uma caminhada atravessando todo o local 
para observar o local, os problemas e as oportunidades que se 
apresentam), pela área de fecalismo se fazer uma paragem e 
discutir com a comunidade.

Três dias de Processo com encontros e 
relatórios através de levantamentos

- abordagem de Panipat

No distrito de Panipat em Haryana, Índia, equipas de 

� a � facilitadores de CLTS à tempo inteiro começaram 

na aldeia com um dia de levantamento. Eles visitaram 

tiveram encontros e falaram com todas famílias, e 

tomaram notas dos detalhes. Isto forneceu-lhes uma 

linha base de informação, mais importante ainda 

ajudou a equipe a aprender sobre a comunidade e 

fazer relatório. Um sentimento positivo é também 

criado no final da entrevista ao oferecer uma caneca 

de pega longa para tirar água do recipiente onde está 

conservada, que seja higienicamente aceitável.

Isto protege a água potável da contaminação ao 

mergulhar mão sujas para carretar. A caneca é dada 

a cada família como agradecimento pelo tempo 

despendido e cooperação. Membros da comunidade 

são depois convidados a um encontro normalmente 

no dia seguinte, onde acontece o despertar. No 

terceiro dia o comité de água e saneamento da aldeia 

é convocado para uma reunião de planificação.  

Fonte: Dr Amit Agrawal I.A.S.
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Ambiente de políticas do programa
• onde houve recentemente ou está em curso algum

programa de subsídios para infra-estruturas para
agregados familiares, ou se pensa ou sabe que está
proposto algum

• organizações com grandes orçamentos para
subsídios, e metas e relatórios baseados em latrinas
construídas

• oposição do pessoal dessas organizações
• falta de âmbito para subsequente encorajamento e

apoio após o despertar
• organizações e pessoal com culturas e práticas de

ensino do topo para a base
• grandes programas com muito dinheiro para

gastar em infra-estruturas tentando adoptar CLTS
sem mudar o padrão e uma sequência de fluxo de
financiamento mais flexível.

Condições e práticas actuais
• fontes de água protegidas que não beneficiariam

passando para ODF
• uso existente de água nas proximidades que leva

consigo fezes (cursos de água, maré alta ou baixa
de rio ou mar)

• uso económico de fezes para cultura de peixe,
aplicação de fezes em bruto em culturas e vegetais

• locais privados, acessíveis e convenientes para
defecar (por exemplo, latrinas suspensas com água
corrente).

• com abundantes matas, árvores e/ou topografia na
área circundante.

Condições físicas
• rocha dura onde seja difícil escavar.
• solo altamente colapsível
• padrões de povoamento onde é difícil encontrar

espaço, e o local de acumulação pode ficar saturado
• perigo de poços nas proximidades virem a ser

poluídos por latrinas
• áreas secas onde os excrementos sequem

rapidamente e se tornem inofensivos e inócuos, por
exemplo, desertos arenosos

• onde há regulares oportunidades de defecar sem
se ser visto, ao caminhar para acarretar água,
pastagem de animais, pesca, ou a caminho da escola

• onde as machambas ficam a longa distância dos
assentamentos.

Condições sociais
• onde as pessoas são muito saudáveis, com pouca ou

nenhuma diarreia
• comunidade socialmente dividida com fraca coesão

• onde há pouca tradição de acção conjunta
• onde as mulheres têm pouca voz
• onde tabus impedem a utilização da mesma latrina

por todos os membros da família
• onde há população vivendo de forma, por exemplo,

trabalhadores sazonais, pessoas de tribos nómadas,
camponeses pobres que migram para vender mão-
de-obra algumas vezes durante o ano

• onde há uma grande percentagem de arrendatários
e falta de propriedade

C. Dependendo das condições, sejam elas
mais favoráveis ou mais desafiadoras

• Aglomerado denso e nucleado
• Valores e crenças culturais e religiosas

Nos casos em que há escola, pode fazer sentido no 
início do programa iniciar o desencadeamento de CLTS 
em aldeias com alguma combinação de condições 
favoráveis. Há, no entanto, inúmeros exemplos de 
desencadeamento bem sucedido em contextos com 
combinações de condições desafiadoras, inclusive, 
muitas vezes, onde houve um programa anterior de 
subsídios para infra-estruturas destinado a agregados 
familiares. Condições desafiadoras são simplesmente 
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isso por que são designadas – desafiadoras. Os 
desafios podem ser enfrentados e ultrapassados. 
Muitos dos meios vêm adiante, no capítulo consagrado 
ao desencadeamento, mas, para informar e motivar o 
leitor, são aqui  apresentadas algumas das dicas mais 
importantes (Ver caixa na página 18/19).

Introdução e criação de relação antes da 
avaliação para o despertar
Há uma ampla gama de abordagens e experiências 
com a preparação para o despertar, mas não foram 
suficientemente registadas. Esta é uma área que 
merece mais análise e reflexão. Há considerações 
de senso comum como a escolha de dias, estações 
e momentos adequados para as reuniões. Quando 
uma ONG patrocinadora já está a trabalhar com 
uma comunidade, pode ser necessário menos tempo 

para introdução e criação de relação. Se não houver 
nenhuma ONG, talvez venha a precisar de mais tempo 
para explicar por que razão ali está.

Preparações cuidadosas são sempre úteis para 
ajudar a assegurar que os participantes na reunião 
de ‘despertar’ representam verdadeiramente toda 
a comunidade. Pode assim acontecer que as únicas 
pessoas que vão a este tipo de reuniões sejam 
pobres ou apenas mulheres e crianças ou pessoas 
de uma bolsa particular dos bairros. Por diferentes 
razões, os homens, membros da comunidade da 
classe média/mais elevada e mais influentes podem 
não estar presentes no despertar. O facto de não 
estarem presentes pessoas de todas as categorias 
pode enfraquecer o poder colectivo da decisão de 
‘despertar”.

Fase

Um cronograma indicativo das diferentes fases do CLTS

(Urgência e acção precoce subsequente são fundamentais em toda a parte. Como depende muito das condições 
locais, variará também muito no que é apropriado)

Cronograma Indicativo Pessoal e outros requisitos Outras observações

Preparativos para 
o despertar 

Algo entre meio 
dia e uma semana 
em aldeias em que 
haja intervenções 
de programas de 
ONGs/instituições 
duas visitas devem 
ser suficientes

Normalmente, pelo 
menos um ou dois 
trabalhadores de campo 
visitando previamente 
a aldeia/comunidade 
1-2 vezes para fixar o 
momento da visita, o 
local de reunião explicar 
objectivos, etc.

Reunir com líderes locais, visitar o 
chefe, visitar todos os povoados/
sub-povoados, ficar com uma 
ideia do tamanho da aldeia, da 
população, localizar áreas mais 
sujas e imundas, e conhecer o 
historial de subsídios, se os houver. 
Ver se é uma aldeia favorável ou 
desafiadora para despertar o CLTS. 
Deve-se evitar que a sessão de 
despertar coincida com o dia de 
mercado da aldeia, casamento na 
aldeia, reunião de falecimento

despertar Tudo num só dia 
(frequentemente em 
� a � horas)

Uma equipa de pelo menos 
�-� facilitadores, � no 
máximo, podendo ser mais 
num workshop de formação 
prática para CLTS

Facilitar com uma mente aberta e 
não ter em mente um conjunto de 
resultados do desencadeamento 
definidos e positivos preconcebidos. 
Partir satisfeito mesmo se o 
desencadeamento por alguma 
razão não resultar em acção local 
colectiva 

Pós-despertar O estatuto de LFCA é 
alcançado em algum 
momento no prazo 
de três semanas 
a três meses. Seis 
meses ou um ano são 
demasiado tempo. A 
linha de base é ‘Não 
vamos comer cocó dos 
outros’

Dependendo da situação local , 
1–2 trabalhadores visitando a 
comunidade onde se desencadeou 
o CLTS uma ou duas vezes na 
primeira semana, e depois, 
talvez, em intervalos maiores, o 
suficiente para incentivar mas não 
demasiado frequente. De recordar 
que é uma abordagem liderada 
pela comunidade e não liderada 
por uma instituição

Ser apoiante e encorajador e não 
dominar. Se necessário, organizar 
visita de líderes naturais/membros 
da comunidade a aldeias CLTS bem 
sucedidas, ou feiras sanitárias, etc. 
Convidar líderes naturais de aldeias 
LFCA como pessoas de recurso para 
demonstração de latrinas de baixo 
custo.
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• onde há regulares oportunidades de defecar sem
se ser visto, ao caminhar para acarretar água,
pastagem de animais, pesca, ou a caminho da escola

• onde as machambas ficam a longa distância dos
assentamentos.

Condições sociais
• onde as pessoas são muito saudáveis, com pouca ou

nenhuma diarreia
• comunidade socialmente dividida com fraca coesão

• onde há pouca tradição de acção conjunta
• onde as mulheres têm pouca voz
• onde tabus impedem a utilização da mesma latrina

por todos os membros da família
• onde há população vivendo de forma, por exemplo,

trabalhadores sazonais, pessoas de tribos nómadas,
camponeses pobres que migram para vender mão-
de-obra algumas vezes durante o ano

• onde há uma grande percentagem de arrendatários
e falta de propriedade

C. Dependendo das condições, sejam elas
mais favoráveis ou mais desafiadoras

• Aglomerado denso e nucleado
• Valores e crenças culturais e religiosas

Nos casos em que há escola, pode fazer sentido no 
início do programa iniciar o desencadeamento de CLTS 
em aldeias com alguma combinação de condições 
favoráveis. Há, no entanto, inúmeros exemplos de 
desencadeamento bem sucedido em contextos com 
combinações de condições desafiadoras, inclusive, 
muitas vezes, onde houve um programa anterior de 
subsídios para infra-estruturas destinado a agregados 
familiares. Condições desafiadoras são simplesmente 
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isso por que são designadas – desafiadoras. Os 
desafios podem ser enfrentados e ultrapassados. 
Muitos dos meios vêm adiante, no capítulo consagrado 
ao desencadeamento, mas, para informar e motivar o 
leitor, são aqui  apresentadas algumas das dicas mais 
importantes (Ver caixa na página 18/19).

Introdução e criação de relação antes da 
avaliação para o despertar
Há uma ampla gama de abordagens e experiências 
com a preparação para o despertar, mas não foram 
suficientemente registadas. Esta é uma área que 
merece mais análise e reflexão. Há considerações 
de senso comum como a escolha de dias, estações 
e momentos adequados para as reuniões. Quando 
uma ONG patrocinadora já está a trabalhar com 
uma comunidade, pode ser necessário menos tempo 

para introdução e criação de relação. Se não houver 
nenhuma ONG, talvez venha a precisar de mais tempo 
para explicar por que razão ali está.

Preparações cuidadosas são sempre úteis para 
ajudar a assegurar que os participantes na reunião 
de ‘despertar’ representam verdadeiramente toda 
a comunidade. Pode assim acontecer que as únicas 
pessoas que vão a este tipo de reuniões sejam 
pobres ou apenas mulheres e crianças ou pessoas 
de uma bolsa particular dos bairros. Por diferentes 
razões, os homens, membros da comunidade da 
classe média/mais elevada e mais influentes podem 
não estar presentes no despertar. O facto de não 
estarem presentes pessoas de todas as categorias 
pode enfraquecer o poder colectivo da decisão de 
‘despertar”.

Fase

Um cronograma indicativo das diferentes fases do CLTS

(Urgência e acção precoce subsequente são fundamentais em toda a parte. Como depende muito das condições 
locais, variará também muito no que é apropriado)

Cronograma Indicativo Pessoal e outros requisitos Outras observações

Preparativos para 
o despertar 

Algo entre meio 
dia e uma semana 
em aldeias em que 
haja intervenções 
de programas de 
ONGs/instituições 
duas visitas devem 
ser suficientes

Normalmente, pelo 
menos um ou dois 
trabalhadores de campo 
visitando previamente 
a aldeia/comunidade 
1-2 vezes para fixar o 
momento da visita, o 
local de reunião explicar 
objectivos, etc.

Reunir com líderes locais, visitar o 
chefe, visitar todos os povoados/
sub-povoados, ficar com uma 
ideia do tamanho da aldeia, da 
população, localizar áreas mais 
sujas e imundas, e conhecer o 
historial de subsídios, se os houver. 
Ver se é uma aldeia favorável ou 
desafiadora para despertar o CLTS. 
Deve-se evitar que a sessão de 
despertar coincida com o dia de 
mercado da aldeia, casamento na 
aldeia, reunião de falecimento

despertar Tudo num só dia 
(frequentemente em 
� a � horas)

Uma equipa de pelo menos 
�-� facilitadores, � no 
máximo, podendo ser mais 
num workshop de formação 
prática para CLTS

Facilitar com uma mente aberta e 
não ter em mente um conjunto de 
resultados do desencadeamento 
definidos e positivos preconcebidos. 
Partir satisfeito mesmo se o 
desencadeamento por alguma 
razão não resultar em acção local 
colectiva 

Pós-despertar O estatuto de LFCA é 
alcançado em algum 
momento no prazo 
de três semanas 
a três meses. Seis 
meses ou um ano são 
demasiado tempo. A 
linha de base é ‘Não 
vamos comer cocó dos 
outros’

Dependendo da situação local , 
1–2 trabalhadores visitando a 
comunidade onde se desencadeou 
o CLTS uma ou duas vezes na 
primeira semana, e depois, 
talvez, em intervalos maiores, o 
suficiente para incentivar mas não 
demasiado frequente. De recordar 
que é uma abordagem liderada 
pela comunidade e não liderada 
por uma instituição

Ser apoiante e encorajador e não 
dominar. Se necessário, organizar 
visita de líderes naturais/membros 
da comunidade a aldeias CLTS bem 
sucedidas, ou feiras sanitárias, etc. 
Convidar líderes naturais de aldeias 
LFCA como pessoas de recurso para 
demonstração de latrinas de baixo 
custo.



Como lidar com situações desafiadoras – Algumas dicas

‘Desfavoráveis’ ou ‘desafiadoras’ não significa que não se deva mesmo tentar implementar o CLTS nessas 

aldeias. De facto, na maior parte das aldeias Plan no Bangladesh, no Nepal, na Tanzânia, na Etiópia e na Bolívia 

onde o CLTS foi desencadeado pela primeira vez ou durante os primeiros workshops ‘práticos’ de formação de 

pessoal pertenceram à categoria ‘Mais Desafiadoras”. Por outras palavras, na maior parte delas tinham sido 

fornecidos pela Plan, ao abrigo da abordagem de saneamento tradicional, subsídios para infra-estruturas de 

saneamento a nível de agregado familiar. No entanto, o fecalismo a céu aberto era extremo em muitas dessas 

aldeias, e muitas sanitas não foram utilizadas. O interessante é que a maior parte delas emergiram como LFCA 

depois do desencadeamento de CLTS. Tanto a facilitação de habilidades durante o desencadeamento como o 

poder de apreciação e decisão local são necessários.

Eis algumas dicas para o despertar nessas aldeias:

• Apresente-se e apresente os membros da equipa como uma equipa que procura aprender (está a estudar

comportamentos de higiene e o que leva à prática de fecalismo a céu aberto) e não como agentes de

saneamento promovendo a construção de latrinas com ou sem subsídios.

• Deixe bem claro na comunidade que não está ali para pedir a ninguém que deixe de fazer fecalismo a céu

aberto nem que mude as suas práticas de comportamento de higiene actuais. Deixe claro que não está ligado

de nenhuma forma a fornecimento de subsídio ou prescrição de sanitas

• Durante o processo de despertar (especialmente quando as pessoas procuram subsídios para agregados

familiares construírem latrinas) peça humildemente que não vos confundam com agentes sanitários tentando

vender sanitas ou convencê-los a mudarem os seus velhos hábitos. Eles devem sentir-se livres de continuar

a fazer fecalismo a céu aberto se o pretenderem. Em casos extremos pode mostrar algumas latrinas não

utilizadas que tinham sido fornecidas gratuitamente por outras agências. Recorde-lhes que compreende que

eles tenham posto de parte o uso de latrinas e tenham querido continuar com fecalismo a céu aberto, e que

não queria interferir absolutamente nada na sua decisão local. Eles são livres de continuar a fazer fecalismo a

céu aberto. A vossa equipa queria apenas compreender por que razão a comunidade decidiu continuar com o

fecalismo a céu aberto. Era tudo o que queriam aprender deles.

• No final do exercício de despertar, se ainda não notar maior consciência da comunidade para combater

colectivamente o fecalismo a céu aberto, pergunte-lhes se poderá tirar-lhes uma fotografia ou relatar no seu

estudo o nome da sua aldeia, onde as pessoas estão decididamente a comer cocó umas das outras e pretendem

continuar assim. Isso é bom e muito próprio delas. Por que é que eles haviam de alterar as suas velhas

práticas? Eles devem dizer que acabariam em breve com o fecalismo a céu aberto. Diga-lhe que fiquem à-

vontade para continuar com o fecalismo a céu aberto e que não o interpretem mal nem se deixem influenciar.

• Incentive-os e capacite-os a decidirem por si o que é bom ou mau ao invés de se deixarem influenciar

por pessoas de fora, mesmo se estes derem dinheiro ou materiais gratuitamente. As pessoas locais são os

melhores juízes para questões das suas aldeias.

• Na maior parte dos casos você encontrará resistência imediata da comunidade. Peça que levantem o braço
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as pessoas que fariam fecalismo a céu aberto na manhã seguinte. Se ninguém levantar, pergunte o que 

fariam em vez disso. Alguns poderão dizer que precisariam de tempo para construir latrinas de fossa simples. 

Outros talvez digam que levariam consigo uma pá quando saíssem e abririam uma pequena cova no chão, que 

cobririam com terra depois de defecarem. Pergunte-lhes se todos fariam isso. Qual seria o impacto imediato se 

todos o fizessem a partir do dia seguinte? Encoraje-os e aplauda-os na sua explicação.

• Peça a todos que aplaudam cada vez que alguém mencione alguma iniciativa para acabar com o fecalismo

a céu aberto. Aplauda fortemente e encoraje outros. Pode acontecer que mais algumas pessoas se juntem aos

primeiros a ter a iniciativa e levantem o braço. Pergunte-lhes se alguém faria alguma coisa diferente.

• Muito provavelmente alguém aparecerá de entre a multidão e dirá que procuraria construir uma latrina de

fossa simples. Pergunte-lhe onde construiria essa latrina. Pergunte se alguém estaria interessado em ir ver a

sua construção. Aplauda fortemente e encoraje.

• Convide todos os que tomam decisões corajosas para se lançarem à acção a chegarem à frente. Agora

pergunte-lhes se poderia tirar uma fotografia ao pequeno grupo que gostaria de acabar com o fecalismo a céu

aberto e agir imediatamente. Peça-lhes que levantem o braço e tire uma foto. Depois disso, procure ter a sua

permissão para outra fotografia/uma fotografia de toda a comunidade apanhando o grupo maior que gostaria

de continuar com o fecalismo a céu aberto e um pequeno grupo (que se separou do grande grupo) que gostaria

de acabar com aquela prática. Pode começar nesta fase uma grande tensão e confusão. Não intervenha; deixe-

os resolverem por si próprios.

• Nesta fase pode encontrar alguém da comunidade local que esteja próximo de um partido político ou poder

local, ou ligado a algum programa de distribuição de material/subsídio estatal ou de ONGs, que esteja a agir

como ‘guarda-portão’ e a tentar travar/impedir a Comunidade de se auto-mobilizar. Essas pessoas geralmente

estão investidas de interesses  de quem pode controlar a comunidade local e aliciá-la com materiais e

coisas boas concedidas gratuitamente. Lide cuidadosamente com eles. Mantenha-os afastados e ocupados

com discussões sérias. Diga-lhe que ele/ela é muito conhecedor/a e quanto a sua informação o ajudaria a

compreender em profundidade o perfil de saneamento e a prática local. Ofereça-lhe um chá, cigarros, em local

afastado do local onde se está a fazer o desencadeamento, e tome nota do que quer que a pessoa diga.

• Uma das maneiras mais fáceis seria localizar uma comunidade muito próxima dessas aldeias ‘desafiadoras’

que não tenha sido contaminada com subsídios e fazer aí primeiro o desencadeamento. Tornando-se essa

comunidade LFCA, seria depois mais fácil fazer o desencadeamento em aldeias mais desafiadoras.

• Fique, por favor, à vontade para criar muitas outras formas fazendo o melhor juízo que lhe for possível. Não

é muito difícil consegui-lo.
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Capítulo 3

DESPERTAR

No entanto, em muitos países têm decorrido centenas de 
desencadeamentos de CLTS em novas aldeias sem muita dificuldade. 
Pode ser bom começar-se por fazê-lo em aldeias onde não tenha havido 
tentativas anteriores de melhoramento de saneamento. Facilitadores de 
CLTS experientes podem fazer um bom trabalho de despertar em aldeias 
virgens.

Facilitação da avaliação e análise comunitárias
Contexto e princípios básicos para fazer a ignição do CLTS

O despertar baseia-se na estimulação de uma sensação colectiva de 
repugnância e vergonha entre os membros da comunidade à medida que 
eles se confrontam com os factos brutos de fecalismo a céu aberto maciço e 
nenhum ser humano vai ficando indiferente depois de saber que está a ingerir 
cocó dos outros. O objectivo do facilitador é simplesmente ajudar os membros 
da comunidade a verem por si que o fecalismo a céu aberto tem consequências 
nojentas e cria um ambiente desagradável. São, pois, os membros da 
comunidade que têm de decidir como lidar com o problema e agir.

Distrito de Gorongosa, Província de Sofala, Moçambique, facilitadora de CLTS despertam 
grupo de crianças usando a ferramenta água contaminada.

Foto: © UNICEF Mozambique/2016/Américo Muianga
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Contexto e princípios básicos para 
estimular o CLTS

Determinados segmentos da comunidade terão razões 
para pretender mudar o estado de coisas. Por exemplo:

• Famílias que fazem as suas próprias latrinas
descobrem estar igualmente sujeitas a fecalismo
a céu aberto devido a acções dos que não fazem
sanitas.

• Pessoas sem terra são muitas vezes criticadas
e abusadas por fazerem fecalismo em terras de
outras pessoas.

• Mulheres e meninas são quem mais sofrem pela
falta de privacidade no fecalismo a céu aberto,
tendo frequentemente de fazê-lo apenas antes de
amanhecer ou depois do anoitecer.

• Líderes religiosos apercebem-se de que não faz
sentido vestir roupa limpa para moscas que
pousaram em excrementos humanos virem suja-la.

O que mais intensamente sentem os diferentes 
segmentos da comunidade pode servir de poderoso 
impulso para uma actuação visando transformar a 
aldeia para se tornar LFCA. Podem ser encorajados a 

constituírem os seus próprios grupos de pressão para 
incentivarem outros a mudarem.

Embora a sequência dos métodos não seja importante, 
começar por um passeio de reconhecimento.

Dica

O fundamental é a atitude e abordagem do 

facilitador. É também a habilidade do facilitador 

para explicar claramente que este exercício não é 

uma tentativa de pessoas de fora de acabar com 

o fecalismo a céu aberto mas para as pessoas de

dentro da comunidade analisarem e tomarem as

suas próprias decisões. A decisão de continuar com

o fecalismo a céu aberto e a ingerir cocó dos outros

tomada pelas pessoas de dentro da comunidade

também serve para os facilitadores, mas o nome da

aldeia seria acrescentado ao relatório sobre a sua

nova aprendizagem, se as pessoas de dentro (se os

membros da comunidades) concordassem.

Sintam-se à-vontade para criar e tentar novos 

métodos para além dos que são aqui descritos.
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EM CIMA E À ESQUERDA: 
Facilitadora do CLTS, fazendo 
o despertar com mulheres de

uma aldeia em Gorongosa,
Sofala, Moçambique.

À DIREITA: A participação de 
mulheres facilitadoras em 
cada equipa de despertar 

de CLTS é essencial para 
incentivar a participação de 

mulheres na comunidade. 
Se for assegurado um 

ambiente favorável e forem 
organizadas reuniões 

de despertar em recinto 
fechado ou locais onde 

nenhum homem possa vê-
las, as mulheres participam 

espontaneamente, exprimem 
os seus pontos de vista e dão 
início a acção colectiva contra 

o FCA.

2�Saneamento Total Liderado pela Comunidade
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métodos para além dos que são aqui descritos.
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PRECEITOS FUNDAMENTAIS
LEVE
• Papelógrafos

• Cartões coloridos

• Tesouras

• Fita-cola

• Marcadores

• Garrafas H2S para testar a pureza da água

(contaminação fecal e presença de salmonela e

coliformes)

• Máquina fotográfica

• Pós coloridos, com quantidade adequada de pó

amarelo (para marcar áreas de fecalismo), se não

estiverem disponíveis localmente

• Caso não haja no local disponibilidade de alguns

destes artigos, podem ser utilizados materiais como

cinza, serradura, casca de arroz, resíduos de cereais,

folhas, capim, etc.

TENHA MULHERES NA EQUIPA
A equipa deve incluir facilitadores do sexo feminino. 

Onde as mulheres estiverem confinadas e não possam 

participar com os homens (como no Iémen e na NWFP, 

no Paquistão) dois facilitadores do sexo feminino são 

absolutamente o mínimo.

TENHA PAPÉIS DEFINIDOS PARA A EQUIPA. Podem ser:

• Facilitador-chefe

• Co-facilitador. Poderá haver dois co-facilitadores onde

o facilitador-chefe não fala a língua local

• Registadores de conteúdos e processos

• Um ou mais reguladores do ambiente, responsáveis

por assegurar um ambiente facilitador, incluindo

um local de mapeamento adequado, garantir que

não haja grande confusão, não haja telemóveis,

controlando ‘guarda-portões’, assegurando que não

se esteja lá para dar lições, organizando grupos de

mulheres, homens e crianças, tendo dinamizadores, se

necessário…

• Toda a equipa deve estar atenta à emergência de

líderes naturais e encorajá-los a falar e tomar a

liderança.

Abordagem

FACILITE UMA ANÁLISE que desperte um sentimento de 

repugnância e vergonha. Os elementos mais importantes 

que estimulam para o CLTS são a repugnância, o 

embaraço, o sentimento de imundície, de impureza, que 

é uma coisa má em muitas religiões, e (especialmente 

para as mulheres) inconveniência, devido à falta de 

privacidade. Estes aspectos muitas vezes impelem as 

pessoas a acabar com o FCA e a praticarem fecalismo 

higiénico em ponto fixo.

COLOQUE QUESTÕES. Há muitas formas de ajudar a 

desencadear repugnância entre membros da comunidade 

sem ensinar-lhes ou dizer-lhes nada. Seja criativo 

nas perguntas que faz. (Para exemplos de perguntas 

consulte o APÊNDICE D).

ENVOLVA CRIANÇAS na discussão e pergunte-lhes se 

gostam de fazer fecalismo a céu aberto. Pensam que 

isso é uma boa prática? Se não é boa, o que é que fariam 

para acabar com o fecalismo a céu aberto? É frequente 

as crianças começarem a fazer marchas gritando slogans 

contra o FCA. Incentive essas actividades. As crianças vão 

achá-las muito engraçadas.

NÃO DÊ LIÇÕES nem tente educar a comunidade sobre 

as doenças causadas pelo fecalismo a céu aberto, sobre 

as moscas como agentes contaminação, ou sobre a 

necessidade de lavar as mãos nesta fase.

NÃO fale nunca de qualquer subsídio. Diga claramente 

às pessoas que não está ali para dar qualquer subsídio 

ou sugerir modelos de latrinas. (Ver a caixa acima “Dicas 

para lidar com situações desafiadoras”). 

Dar Início à Actividade

O que habitualmente se aconselha para trabalho 

em aldeias também aqui se aplica. Não se vista 

ostensivamente. Seja simpático. Fique descontraído. 

Não tenha pressa. Seja aberto e estabeleça relação com 

aqueles com quem se encontra. Seja observador. Escute. 

Louve coisas boas da comunidade – elogiar as coisas boas 

primeiro leva a aceitar melhor que depois se levantem 

questões que desagradem e envergonhem as pessoas, e 

que se façam perguntas directas de desencadeamento de 

CLTS.

Ao chegar à aldeia, apresente-se. Explique o propósito 

da sua visita. Se lho perguntarem, pode achar útil dizer 

à comunidade que você e a sua equipa estão a estudar 

o perfil de saneamento de aldeias do distrito. Estão a

tentar descobrir o número de aldeias onde as pessoas

estão a praticar fecalismo a céu aberto e conhecem os

efeitos dessa prática.

São diversas as formas de iniciar uma discussão sobre 

o fecalismo a céu aberto e o saneamento da aldeia.

Muitas vezes pode-se iniciá-la com alguns membros da

comunidade num passeio informal pela aldeia. Pode

começar com apenas algumas pessoas que encontre pelo

caminho e pedir-lhes que caminhem consigo por trás das

casas, nas matas, perto do rio ou outros locais abertos

onde as pessoas geralmente fazem fecalismo. Uma

pequena acumulação de pessoa nesses locais depressa

atrairá outras.

2� Despertar

Pode começar por fazer perguntas como: ‘É neste lugar 

que a maior parte das pessoas da vossa aldeia fazem 

cocó? Onde mais é que fazem? De quem é este cocó 

aqui?” Peça-lhes para levantarem o braço se tiverem 

feito fecalismo a céu aberto nesse dia e sugira-lhes que 

voltem para o ponto onde defecaram nessa manhã e 

vejam se o cocó ainda lá está. Muitas dirão que já não 

está lá. Se lhes perguntar o que poderá ter acontecido, 

alguns dirão que cães e porcos o comeram. Pergunte: De 

quem são esses cães? Pergunte: Quando os cães voltam 

para casa, como é que cheiram e lambem membros 

da família ou brincam com as crianças? Quando o 

seu interesse tiver despertado, pode incentivá-los a 

chamarem juntos outros membros da comunidade. 

Vai necessitar também de encontrar um local onde 

um grande número de pessoas possam ficar de pé ou 

sentadas e trabalhar. 

Assegure-se de que a maior parte das pessoas se junta 

no local de desencadeamento do CLTS e que a maior 

parte dos povoados da aldeia estão bem representados. 

Pode fazer-se o seguinte:

• Tocar uma campainha (achou-se efectivo no distrito

de Kenema da Serra Leoa)

• Anunciar pelo microfone de Gurduara e Temples

(achou-se efectivo nos estados de Punjab e Haryana,

na Índia)

• É comum em muitos países convidar as pessoas

através do sistema se dirigir ao público/microfone da

mesquita

• Enviar crianças em diferentes direcções da aldeia para

anunciarem o arranque

• Realizar uma caminhada atravessando a aldeia

antes do mapeamento é frequentemente útil para

atrair pessoas. À medida que vai andando pelas

ruas da aldeia, caminho por caminho, vá convidando

toda a gente a juntar-se a si. Fale com pessoas que

se juntarem durante a caminhada. Outras ficarão

interessadas em juntar-se ao verem estranhos a falar

e andar com os seus amigos e familiares.

REÚNA E FACILITE
Pergunte às pessoas quais são as palavras locais para 

‘cocó e ‘fazer cocó’ e tente utilizar sempre esses termos.

NÃO use as palavras bonitas, delicadas, mas sim os 

termos próprios por toda a parte.

Não hesite em usar a terminologia tal qual ela é usada.

Quando já se tiver encontrado com pelo menos uma boa 

parte da comunidade e conquistado o seu interesse, 

a fase seguinte é convocar uma reunião. O ideal seria 

virem mulheres, homens e crianças, e pessoas de 

todos os grupos da comunidade. O objectivo é facilitar 

a sua ampla avaliação e análise de hábitos e efeitos 

das práticas de fecalismo e saneamento nas suas 

comunidades, utilizando instrumentos e métodos da 

avaliação rural participativa (ARP).

Para iniciar, peça que levantem o braço a perguntas 

como: ‘Quem fez fecalismo a céu aberto hoje?’ E ‘Vocês 

viram ou sentiram cheiro de cocó humano na vossa 

aldeia hoje?’

Os locais adequados para fecalismo a céu aberto são identificados 
pelas comunidades locais durante a caminhada transversal pela 
área de fecalismo. Os membros da comunidade local de uma 
aldeia de Ibb Governorate, no Iémen, conduzindo uma equipa 
de caminhada transversal de FCA para mostrar potenciais locais 
frequentados por pessoas de manhã e à tarde.

Pouco tempo depois a comunidade leva a equipa a um 
lugar distante abaixo da montanha que era literalmente 
imundo e cheio de lixo, cocó e plásticos. Era aí também a 
principal fonte onde iam buscar água para a aldeia. O local 
ficava precisamente abaixo da mesquita da aldeia, que não 
tinha nenhuma sanitas nem lavatórios. As pessoas iam à 
Mesquita algumas vezes por dia e defecavam e lavam-se 
antes de ir rezar. A discussão sobre essa fonte funcionou 
como um poderoso despertador.
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um grande número de pessoas possam ficar de pé ou 

sentadas e trabalhar. 
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no local de desencadeamento do CLTS e que a maior 

parte dos povoados da aldeia estão bem representados. 

Pode fazer-se o seguinte:

• Tocar uma campainha (achou-se efectivo no distrito

de Kenema da Serra Leoa)

• Anunciar pelo microfone de Gurduara e Temples

(achou-se efectivo nos estados de Punjab e Haryana,
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• É comum em muitos países convidar as pessoas
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• Enviar crianças em diferentes direcções da aldeia para

anunciarem o arranque
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‘cocó e ‘fazer cocó’ e tente utilizar sempre esses termos.
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Quando já se tiver encontrado com pelo menos uma boa 

parte da comunidade e conquistado o seu interesse, 

a fase seguinte é convocar uma reunião. O ideal seria 

virem mulheres, homens e crianças, e pessoas de 

todos os grupos da comunidade. O objectivo é facilitar 

a sua ampla avaliação e análise de hábitos e efeitos 

das práticas de fecalismo e saneamento nas suas 
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avaliação rural participativa (ARP).

Para iniciar, peça que levantem o braço a perguntas 

como: ‘Quem fez fecalismo a céu aberto hoje?’ E ‘Vocês 

viram ou sentiram cheiro de cocó humano na vossa 

aldeia hoje?’

Os locais adequados para fecalismo a céu aberto são identificados 
pelas comunidades locais durante a caminhada transversal pela 
área de fecalismo. Os membros da comunidade local de uma 
aldeia de Ibb Governorate, no Iémen, conduzindo uma equipa 
de caminhada transversal de FCA para mostrar potenciais locais 
frequentados por pessoas de manhã e à tarde.

Pouco tempo depois a comunidade leva a equipa a um 
lugar distante abaixo da montanha que era literalmente 
imundo e cheio de lixo, cocó e plásticos. Era aí também a 
principal fonte onde iam buscar água para a aldeia. O local 
ficava precisamente abaixo da mesquita da aldeia, que não 
tinha nenhuma sanitas nem lavatórios. As pessoas iam à 
Mesquita algumas vezes por dia e defecavam e lavam-se 
antes de ir rezar. A discussão sobre essa fonte funcionou 
como um poderoso despertador.
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Num despertar, numa aldeia em Himachal Pradesh, 

querendo ocultar as suas práticas, as pessoas 

disseram que não havia nenhum FCA. Quando se 

pediu que levantassem os braços se estivessem 

a praticar FCA, não apareceu nenhum braço no 

ar. Pediu-se então para fecharam os olhos e 

pensarem nos seus filhos. Foi-lhes também pedido 

que reflectissem se alguém pensava que o FCA 

prejudicava os seus filhos. Perguntou-se de novo se, 

em sua opinião, havia FCA na sua aldeia. pediu-se 

que quem achasse que sim levantasse o braço. De �0 

pessoas, �0 levantaram.

Fonte: Shashi Bhushan Pandey, Knowledge Links

Motoristas e seus ajudantes podem ajudar no 

despertar. Numa aldeia em Himachal Pradesh, a 

comunidade reclamou estar ODF, embora o FCA fosse 

uma prática comum. O jovem ajudante do motorista, 

informado por um facilitador, disse que precisava 

urgentemente de fazer necessidades. Perguntou a 

um aldeão onde encontraria um local aberto onde 

pudesse defecar. Um aldeão indicou-lhe um local, sem 

dar nas vistas. Pediu-lhe que fosse lá, insistindo que 

não o dissesse a ninguém. O ajudante foi, viu o local 

cheio de cocó e passou a informação aos facilitadores. 

O facilitador conduziu a caminhada transversal para 

aquela área. Apenas uma jovem aceitou acompanhá-

lo enquanto outros declinaram o convite. Ela era 

recém-casada e tinha chegado à aldeia uma semana 

antes. Estava horrorizada com o que via – montes 

de cocó acumulado numa valeta de faces verticais 

– e vomitava com nojo. Água a correr perto do

cocó estava a ser bombeada para um tanque, para

distribuição por gravidade. Ela disse que pediria

a todas as meninas a casarem-se na aldeia para

insistirem numa latrina, e desafiava a comunidade

quando tentassem ocultar isso às pessoas de fora.

Fonte: J.P. Shukla, Knowledge Links

EM CIMA: Andando pelo mato para encontrar a porcaria/os 
excrementos/o cocó! Comunidade rural nas proximidades de 
Gorongosa, conduzindo uma equipa de facilitadores de CLTS 
numa caminhada transversal.
À ESQUERDA: As crianças conhecem muito bem todos os locais 
de FCA. Crianças da aldeia em Gorongosa, Moçambique, numa 
caminhada transversal na área de fecalismo.
Foto: © UNICEF Mozambique/2016/Américo Muianga

2� Despertar

Caminhada transversal ou da vergonha 
na área de fecalismo

Caminhada transversal ou da vergonha é a mais 
importante ferramenta individualizada de motivação. 
O embaraço experimentado durante este ‘passeio de 
nojo’ pode resultar num imediato desejo de acabar 
com o fecalismo a céu aberto e livrar-se destas áreas. 
Mesmo que toda a gente veja a sujeira e o cocó todos 
os dias, só quando forçada por estranhos a olhar 
e analisar detalhadamente a sua situação parece 
despertar para o problema.

Uma Caminhada transversal ou da vergonha consiste 
em caminhar pela aldeia, de um lado para o outro, 
com membros da comunidade, observando, fazendo 
perguntas e escutando. Durante a caminhada 
transversal para CLTS poder-se-ão localizar áreas de 
fecalismo a céu aberto e visitar os diferentes tipos 
de latrinas ao longo do caminho.Tente compreender 
com a comunidade em que consiste uma latrina ‘não 
higiénica’. Visite latrinas que estejam destapadas ou 
onde as fezes estejam escoando ao ar livre. Ilumine 
com uma lanterna o buraco de latrinas de fossa 

Dicas

Num passeio de reconhecimento

• Faça perguntas como sobre que famílias utilizam que 

áreas para defecar, onde vão as mulheres e o que acontece 

quando têm de defecar urgentemente à noite ou em 

ocasiões de grande incidência de diarreia. Por vezes as 

pessoas indicam de quem é o cocó.

• Não evite as áreas de fecalismo, mas, pelo contrário, 

passe nelas tanto tempo quanto possível, fazendo 

perguntas, enquanto as pessoas inalam o cheiro do seu 

cocó e se sentem desconfortáveis por ter ali levado um 

estranho. Este procedimento ajudará a desencadear o 

sentimento de repugnância e vergonha que resultará na 

sua vontade de fazer alguma coisa para mudar a situação. 

Se não for visível nenhum cocó, isso poderá dever-se a 

diarreia, que simplesmente se infiltra ou é arrastada nas 

chuvas.

• Chame a atenção para as moscas que se encontram 

no cocó, para as galinhas debicando e comendo o cocó. 

Pergunte-lhes com que frequência há moscas na sua 

comida ou na comida dos seus filhos, e se eles gostam de 

comer galinhas locais daquela espécie.

• Observe o cocó, sólido ou líquido, e pergunte porque é 

que nem todo o cocó tem estrutura e forma. Muitas vezes 

o líquido está próximo de habitações, onde é maior a 

probabilidade de crianças e adultos se infectarem.

aberta e peça a algumas pessoas para olharem para 
dentro e dizerem o que vêem. Pergunte se se estavam 
a produzir moscas dentro do buraco e se era seguro 
deixá-lo aberto.

O fundamental é permanecer na área de fecalismo 
a céu aberto, inalando o cheiro desagradável e 
absorvendo a desagradável vista do cocó que ali está 
por toda a parte. Se as pessoas tentarem fazê-lo 
avançar, insista em ficar ali apesar do seu embaraço. 
Experimentar o nojento panorama e cheirando-o nesta 
nova forma colectiva, acompanhado por alguém de 
visita à comunidade é fundamental para desencadear 
mobilização.

Na aldeia de Mardan, em NWFP, no Paquistão, um grupo 
numa  caminhada transversal na área de fecalismo 
descobriu muito cocó semi-sólido e líquido espalhado 
muito perto das habitações. Um dos membros da 
comunidade que estava a fazer a caminhada transversal 
concluiu que a incidência de diarreia era muito elevada 
e, por isso, as crianças e os homens, não conseguindo 
afastar-se para defecar, tinham-se agachado perto das 
casas como necessidade urgente. Isto indicou claramente 
que mais de metade da população estava a sofrer de 

níveis clínicos e sub-clínicos de doença diarreica.

A Comunidade do Distrito de Gondola, Província de Manica, 
utilizou cartões coloridos para indicar localização das suas casas 
e zonas de fecalismo a céu aberto.
Foto: © UNICEF Mozambique/2016/Américo Muianga

2�Saneamento Total Liderado pela Comunidade



Num despertar, numa aldeia em Himachal Pradesh, 

querendo ocultar as suas práticas, as pessoas 

disseram que não havia nenhum FCA. Quando se 

pediu que levantassem os braços se estivessem 

a praticar FCA, não apareceu nenhum braço no 

ar. Pediu-se então para fecharam os olhos e 

pensarem nos seus filhos. Foi-lhes também pedido 

que reflectissem se alguém pensava que o FCA 

prejudicava os seus filhos. Perguntou-se de novo se, 

em sua opinião, havia FCA na sua aldeia. pediu-se 

que quem achasse que sim levantasse o braço. De �0 

pessoas, �0 levantaram.

Fonte: Shashi Bhushan Pandey, Knowledge Links
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Fonte: J.P. Shukla, Knowledge Links
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Gorongosa, conduzindo uma equipa de facilitadores de CLTS 
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Foto: © UNICEF Mozambique/2016/Américo Muianga
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avançar, insista em ficar ali apesar do seu embaraço. 
Experimentar o nojento panorama e cheirando-o nesta 
nova forma colectiva, acompanhado por alguém de 
visita à comunidade é fundamental para desencadear 
mobilização.

Na aldeia de Mardan, em NWFP, no Paquistão, um grupo 
numa  caminhada transversal na área de fecalismo 
descobriu muito cocó semi-sólido e líquido espalhado 
muito perto das habitações. Um dos membros da 
comunidade que estava a fazer a caminhada transversal 
concluiu que a incidência de diarreia era muito elevada 
e, por isso, as crianças e os homens, não conseguindo 
afastar-se para defecar, tinham-se agachado perto das 
casas como necessidade urgente. Isto indicou claramente 
que mais de metade da população estava a sofrer de 
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EM CIMA: Distrito de Gorongoza, 
Sofala, Moçambique, facilitadores 
de CLTS despertando comunidades

À ESQUERDA: Num processo de 
desencadeamento de CLTS em 
que o trabalho de facilitação é 
bem realizado, há, sobre o mapa, 
um trabalho conjunto de muitas 
pessoas, que indicam os seus 
agregados familiares, as áreas de 
fecalismo a céu aberto e calculam 
a quantidade de cocó produzida 
pelos respectivos agregados. 
Mapeamento a decorrer numa 
aldeia de Gorongoza, Moçambique. 
Foto: © UNICEF Mozambique
/2016/Américo Muianga

28 Despertar

Mapeamento da caminhada transveral e 
das áreas de fecalismo

Ajude a comunidade a fazer um mapa simples no chão 
mostrando agregados familiares, recursos, áreas de 
fecalismo, fontes de água e problemas, para estimular 
a discussão. Peça-lhes que escolham uma área aberta 
ampla e adequada para isso. O mapeamento mantém 
todos os membros da comunidade envolvidos numa 
análise prática e visual da sua situação de saneamento.

No exercício de mapeamento, todos os agregados 
familiares devem ser convidados a localizar as suas 
habitações no mapa, marcando no chão, ou colocando 
uma folha ou pedra, por exemplo, e para mostrarem 
se têm ou não alguma latrina. As áreas de fecalismo a 
céu aberto podem ser indicadas com um pó colorido, 
e linhas desenhadas ligando-as às famílias que lá vão. 
O mapa pode ser utilizado para salientar diversas 
coisas. Chame a atenção para até que distância 
algumas pessoas têm de caminhar para defecar e 
em que momentos do dia o fazem. Há problemas de 
segurança? Peça às pessoas que tracem o fluxo do 
cocó desde os locais de fecalismo a céu aberto até 
lagos e outros corpos de água, provocando a sua 
contaminação.

EM CIMA E À ESQUERDA: Mulheres em aldeias na 
Etiópia e na Tanzânia envolvidas em mapeamento 
da área de fecalismo, incluindo os locais de fecalismo 
de emergência. O valor das despesas médicas para 
tratamento de diarreia, disenteria, etc., é também escrito 
nos cartões junto a cada agregado familiar.

EM BAIXO: Mapeamento da aldeia, Gorongosa, Sofala, 
Moçambique
Foto: © UNICEF Mozambique/2016/Américo Muianga
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EM CIMA: Homens numa aldeia de Gondola, Manica, 
Moçambique mapeando as suas áreas de fecalismo; 
‘Quem faz cocó onde?’

À DIREITA: Mulheres numa aldeia de Gorongoza, Sofala, 
Moçambique, traçando o mapa da aldeia no chão 
mostrando áreas de fecalismo a céu aberto

EM CIMA E À DIREITA: Pó amarelo no mapa mostra áreas de 
fecalismo. À medida que o processo de desencadeamento 
de CLTS avança e a comunidade vai indicando áreas 
de fecalismo de emergência, os retalhos amarelos no 
mapa vão-se espalhando e aumentando. Membros 
angustiados da comunidade observam uma aldeia em 
Gorongoza, Sofala, Moçambique. Esteja alerta para captar 
comentários espontâneos de repugnância e indivíduos 
que queiram acabar com todas essas coisas.
Foto: © UNICEF Mozambique/2016/Américo Muianga

�0 Despertar

EM CIMA: Comunidade de Gorongoza, Sofala, Moçambique 
dançando no fim do despertar.

Por vezes um exercício de mapeamento ideal leva muito 
tempo. Quando as pessoas se envolvem no mapeamento 
das suas aldeias, elas tendem a entrar em pequenos 
detalhes relativos a cada agregado familiar, tais como 
o número de homens, mulheres e crianças na família,
cada caminho e caminho marginal, etc. Muitas vezes,
informação detalhada relacionada com a demografia,
aspectos socio-políticos, infra-estruturas e instituições
pode não ser necessária para desencadear o CLTS. Deve-
se gerir o tempo cuidadosamente. O tempo gasto na fase
inicial para retirar informação desnecessária pode criar
uma séria crise de tempo na fase mais crucial de ignição.

Para despertar o CLTS num período razoável (em �-� 
horas) tente uma metodologia acelerada de mapeamento 
participativo de áreas de fecalismo. Pode ser realizada 
num período de meia a uma hora, consoante o número de 
agregados familiares da aldeia.

Metodologia mais rápida: 
• Peça aos Membros da aldeia aldeãos que se aproximem

e se coloquem em torno de um grande espaço aberto
(de preferência o espaço deve ser limpo e seco, sem
resíduos, pedras ou capim).

• Convide alguns voluntários a traçar um rápido esboço
da linha de fronteira da aldeia utilizando paus, ramos,
pó de cor, etc. Em algumas aldeias da Bolívia no alto dos
Andes, as mulheres rapidamente utilizaram fios de lã
(que geralmente transportam consigo) para demarcar a
fronteira da aldeia no capim (Ver imagem no verso)

• Peça a alguém que indique apenas um par de pontos de
referência importantes (tais como escola, cruzamento
com a estrada principal, locais de culto, etc. dentro da
linha de fronteira)

• Peça agora a alguém para ficar dentro do mapa e indicar
o local onde todos eles estão (o grupo reunido nesse
dia)

• Identifique um menino ou uma menina e peça-lhe que
avance e indique a sua casa

• Pergunte ao grupo se ele/ela o fez correctamente. Se
o tiver feito, peça a todos que dêem um forte aplauso.
Tudo isto ajuda cada um deles a orientar-se com o mapa

• Explique muito claramente o seguinte a toda a gente:

a. Só um membro de cada família deverá apanhar um
cartão (as pilhas de cartões devem ser mantidas fora
do mapa) e caminhar para dentro do mapa e pôr-se
exactamente no ponto onde se localiza a sua casa.

b. Dê algum tempo às pessoas para se colocarem
devidamente no mapa.

c. Diga-lhes agora que escrevam o nome do chefe de
família naquele cartão e o coloquem no local onde se
situa a casa (perto do seu pé no lugar onde estão). Diga-
lhes que esses cartões representam as suas casas.

d. Agora peça-lhes que desenhem uma linha partindo das
respectivas casas para o local onde eles vão defecar.
Diga-lhes para utilizarem giz para desenhar linhas no
chão ligando as suas casas aos locais de fecalismo a
céu aberto. Neste momento haverá muito riso e troça.
Deixe que isso aconteça. Lembre-se de que não devem

distribuir cartões nem giz pela comunidade, um por 
um. Mantenha estes materiais num canto do mapa e 
peça-lhes para irem até lá apanhá-lo. Incentive muito 
movimento e criatividade engraçada.

e. Indicando o saco de papel/plástico que contém pó
amarelo diga-lhes que apanhem algum e mostrem os
respectivos locais de fecalismo a céu aberto indicando
o seu cocó. Diga-lhes que espalhem pó amarelo onde
há mais cocó e menos onde menos houver. Haverá
muito mais riso neste momento. Lembre-se de que
não deve levar o saco de pó amarelo de pessoa para
pessoa. Deixe-os fazê-lo. Vai notar uma grande pressa
para apanhar uma mão cheia de pó. Nesse momento
as crianças vão deitar pó amarelo em locais que muitos
pais desconhecem.

f. Dê tempo para concluírem esta actividade. Agora peça
a cada um/uma que volte e fique novamente no local
das suas casas. Pergunte-lhes onde vão para fazer
necessidades em situação de emergência, isto é, quando
chove, a meio da noite, em momentos de diarreia
grave ou quando estão doentes, etc. Peça-lhes para
apanharem pó amarelo e porem algum nesses locais de
fecalismo em situação de emergência.

g. Vai ver que há outra onda de riso e que mais pessoas
juntam pó amarelo em volta do local correspondente à
sua casa. As pessoas podem dizer que em situação de
emergência vão atrás da casa do vizinho, da mesma
forma que o vizinho vem fazer as necessidades atrás
da sua horta. Todos notam que o mapa vai ficando cada
vez mais amarelo. Pode perguntar-lhes se a aldeia não
parece toda cheia de cocó.

h. Pode também fazer o cálculo de cocó por agregado no
mesmo mapa e identificar a família que contribui para
um maior volume de cocó no ambiente da aldeia cada
dia. Peça a todos que dêem um grande aplauso para o/a
felicitar.

i. Peça-lhes que fiquem de pé fora do mapa, sem
desarranjar os cartões. Está assim criado o mapa dos
agregados familiares.

Opção: Ponha cartões coloridos no chão. As cores 
podem representar categorias de bem-estar ou riqueza, 
normalmente ricos, médios e pobres e, por vezes, muito 
pobres. Peça às pessoas para apanharem a sua cor, 
juntarem o nome da sua família e porem no mapa. Isto 
muitas vezes mostra que os mais pobres vivem nas 
margens da comunidade perto de áreas de fecalismo, e 
indica que os que tem melhores condições fazem fecalismo 
perto das casas dos pobres.

Não comenta o erro de dominar de uma maneira subtil, 
por exemplo, distribuindo cartões ou marcadores um por 
um aos membros da comunidade, em vez de os manter 
no meio e pedir-lhes para apanharem os cartões ou 
marcadores.

Facilitação de mapeamento para uma actuação focalizada, rápida e divertida
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• Pergunte ao grupo se ele/ela o fez correctamente. Se
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c. Diga-lhes agora que escrevam o nome do chefe de
família naquele cartão e o coloquem no local onde se
situa a casa (perto do seu pé no lugar onde estão). Diga-
lhes que esses cartões representam as suas casas.

d. Agora peça-lhes que desenhem uma linha partindo das
respectivas casas para o local onde eles vão defecar.
Diga-lhes para utilizarem giz para desenhar linhas no
chão ligando as suas casas aos locais de fecalismo a
céu aberto. Neste momento haverá muito riso e troça.
Deixe que isso aconteça. Lembre-se de que não devem

distribuir cartões nem giz pela comunidade, um por 
um. Mantenha estes materiais num canto do mapa e 
peça-lhes para irem até lá apanhá-lo. Incentive muito 
movimento e criatividade engraçada.
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não deve levar o saco de pó amarelo de pessoa para
pessoa. Deixe-os fazê-lo. Vai notar uma grande pressa
para apanhar uma mão cheia de pó. Nesse momento
as crianças vão deitar pó amarelo em locais que muitos
pais desconhecem.
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um maior volume de cocó no ambiente da aldeia cada
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i. Peça-lhes que fiquem de pé fora do mapa, sem
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Opção: Ponha cartões coloridos no chão. As cores 
podem representar categorias de bem-estar ou riqueza, 
normalmente ricos, médios e pobres e, por vezes, muito 
pobres. Peça às pessoas para apanharem a sua cor, 
juntarem o nome da sua família e porem no mapa. Isto 
muitas vezes mostra que os mais pobres vivem nas 
margens da comunidade perto de áreas de fecalismo, e 
indica que os que tem melhores condições fazem fecalismo 
perto das casas dos pobres.

Não comenta o erro de dominar de uma maneira subtil, 
por exemplo, distribuindo cartões ou marcadores um por 
um aos membros da comunidade, em vez de os manter 
no meio e pedir-lhes para apanharem os cartões ou 
marcadores.

Facilitação de mapeamento para uma actuação focalizada, rápida e divertida
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Dicas

• Um mapa feito no chão pode ser transferido para

papel, ilustrando agregados familiares que têm

latrinas e os que não têm, e depois usado para

monitorização (Ver abaixo)

• Não são necessários de muitos recursos para fazer

um mapa. Incentive os participantes a utilizarem

folhas, sementes ou outros materiais facilmente

disponíveis para representar diferentes coisas. Deve

ser claro e objectivo nas suas instruções. Incentive

criatividade e torne a actividade engraçada

• A codificação a cores, se utilizada devem ser muito

rápida. Não permita que se arraste

• Se tiver pó amarelo que represente áreas de

fecalismo a céu aberto, espalhe algum na sua mão, e

peça às pessoas que lha apertem. Depois pergunte-

lhes o que é que passou para as mãos delas

• “Entreviste o mapa”, o que significa colocar

questões e sondar o significado e as implicações do

que está a ser descoberto. O mapa é um meio para

que a comunidade compreenda melhor a situação do

saneamento, não é um fim em si.

Identificando os bairros mais sujos

Durante o exercício de mapeamento, peça à 
comunidade para ficar de pé em pequenos grupos de 
acordo com os seus bairros. Peça que discutam entre 
si qual é, na sua aldeia, o bairro mais sujo, o segundo 
mais sujo, e aí por diante, e que anotem isso num 
pedaço de papel. Recolha e leia os papéis em voz 
alta. Em muitos casos descobrirá que todos os grupos 
identificam os mesmos um ou dois bairros como sendo 
os mais sujos.

Peça então aos grupos que anotem onde é que fazem 
fecalismo. Através deste exercício as pessoas dos 
bairros mais sujos apercebem-se, talvez pela primeira 
vez, que outros estão a fazer fecalismo nas suas áreas 
e que também as estão a rotular de bairro mais sujo. 
Esta descoberta normalmente desperta acção imediata 
para acabar com a ida de estranhos às suas áreas para 
fazer fecalismo. Ao se aperceberem disso, as pessoas 
mais pobres e com um estatuto mais baixo em muitas 
aldeias revelam ser iniciadores mais activos e rápidos 
de CLTS. Elas também beneficiam mais de poupar 
dinheiro gasto em tratamento de diarreias e outras 
doenças.

É extremamente importante a análise do mapa da área 
de fecalismo em paralelo com o cálculo de cocó por agregado 
familiar e das vias orais de transmissão fecal juntamente 
com a comunidade. Cálculo da produção de cocó por 
agregado familiar a decorrer numa aldeia do Iémen.

�2 Despertar

Calcular o cocó e as despesas médicas

Calcular a quantidade de fezes produzidas pode ajudar 
a ilustrar a dimensão do problema de saneamento. 
Que quantidade de excrementos humanos está a ser 
produzida por cada indivíduo ou agregado familiar por 
dia? Os agregados familiares podem utilizar os seus 
próprios métodos e medidas locais para calcular em 
quanto estão a contribuir para o problema. Pode então 
fazer-se a soma agregados familiares para se obter 
um número correspondente a toda a comunidade. 
O número diário pode ser multiplicado para se saber 
quanto cocó se está a produzir por semana, por mês ou 
por ano. As quantidades podem perfazer toneladas, o 
que pode surpreender a comunidade.

Pergunte que agregado familiar produz mais, e peça 
a toda a gente que aplauda e felicite a família que 
contribui para mais cocó para aldeia. Identifique da 
mesma forma a segunda, a terceira e aí por diante e 
louve as suas contribuições. Identifique a família que 
produz menos. Pergunte por que está a produzir tão 
pouco cocó. Peça-lhes que comam mais e façam mais 
cocó. Tudo isto cria muita brincadeira mas tranquila e 
claramente a realidade vai aparecendo.

Num desencadeamento de CLTS bem facilitado, aldeãos 
na Tanzânia calculando o cocó do agregado familiar. O 
ponto de ignição é muitas vezes alcançado quando eles 
estão fazendo esse cálculo.

Pergunte às pessoas quanto gastam em tratamentos 
de saúde. Fiquem à volta do mapa. Os reguladores 
do ambiente fazem com que a multidão se cale. 
Indique os cartões e pergunte-lhes quanto gastam por 
tratamento e medicamento para diarreia, disenteria, 
cólera e outras doenças relacionadas com fecalismo 
a céu aberto que eles identificam. Pergunte-lhes se 
querem calcular por mês ou por cada ano, e depois 
escreva a quantidade no cartão do seu agregado 
familiar utilizando apenas marcadores.

Tal como no cálculo de fezes, pergunte que família 
gasta mais. Se eles vivem perto da área de defecação 
ou na vizinhança mais suja. Eles são pobres ou ricos? 
Quem sofre mais – ricos, médios ou pobres?

Levante o papelógrafo e peça-lhes para calcularem 
quanto toda a comunidade gasta em um mês, um ano, 
e depois em dez anos. Ponha o papelógrafo perto para 
calcular a quantidade de cocó por mês, ano e dez anos.
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Diga-lhe que eles realmente são dos que estão em 
boas condições, por serem capazes de gastar tanto. 
Pergunte se alguma família pobre teve de pedir 
dinheiro emprestado para tratamento de emergência 
de diarreia para algum dos seus membros. Se sim, 
quanto foi? A quem pediu e onde? Foi-lhe fácil pedir 
dinheiro emprestado e devolveu-o? Quem empresta 
dinheiro para tratamento de emergência e a que taxa 
de juro? ONGs, homens de condições económicas 
médias? Nunca sugira acabar com o fecalismo a céu 
aberto ou construir latrinas. Não é suposto que você 
sugira nem que prescreva.

Como desencadear vias para criar 
repugnância pela contaminação fecal

Do cocó ao ar livre até a boca 
Pergunte para onde é que vai o cocó. Como as pessoas 
respondem que ele é arrastado pela chuva, ou que se 
infiltra no solo, faça o desenho de um rolo de cocó e 
ponha-o no chão. Coloque perto cartões e marcadores. 
Peça às pessoas que apanhem os cartões e desenhem 
ou escrevam os diferentes agentes ou vias que levam 
cocó para casa. Por exemplo:

• Moscas
• Água da chuva
• Vento

• Patas de animais domésticos
• Galinhas que comem cocó e ficam com ele nos pés e 

nas asas
• Cães que comem cocó ou têm-no nas suas patas ou 

no corpo
• Cordas sujas de cocó (por exemplo usadas para 

amarrar animais)
• Pneus de bicicletas
• Sapatos
• Brinquedos de crianças, bolas de futebol, etc.
• Plástico-lixo soprado pelo vento
• Água contaminada

Pergunte quanto cocó chega então à 
boca. Por exemplo
• Mãos, unhas
• Moscas na comida
• Frutos e vegetais que caíram ou estiveram em 

contacto com cocó e que não foram lavados (por 
exemplo, na China)

• Utensílios lavados em água contaminada
• Cães lambendo as pessoas
Nunca sugira a via de contaminação.
Deixe as pessoas discutirem, identificarem, 

desenharem/escreverem.

O Copo de Água
Peça então um copo de água para beber. Quando 
lhe trouxerem o copo de água, ofereça-o a alguém e 
pergunte se querem beber. Se disserem que sim, 

DIREITA: Comuidade
numa aldeia em Mardan, 
NWFP, Paquistão levanta 

suas mãos concordando 
eliminar o FCA.

EM BAIXO: O cocó, pão e 
moscas, demosntração, 

Tororo, Uganda;
Foto: Philip Otieno, Plan 

Quénia.

�� Despertar

então pergunte aos outros até que cada um aceite 
que eles podiam beber a água. Depois, puxe um fio de 
cabelo da sua cabeça e pergunte o que é que tem na 
sua mão. Pergunte se conseguem vê-lo. Então toque 
com ele em algum cocó no chão para que todos eles 
possam ver. Agora mergulhe o cabelo no copo de água 
e pergunte se eles conseguem ver alguma coisa no 
copo. Depois, ofereça o copo de água a quem esteja 
perto de si e peça-lhes para beberem. (Ver também 
a página 20). Eles recusarão imediatamente. Passe o 
copo a outros e pergunte se eles conseguiriam beber. 
Ninguém vai querer beber aquela água. Pergunte por 
que é que a recusam. Eles responderão que ela contém 
cocó. Agora pergunte quantas pernas tem uma mosca. 
Eles podem dar a resposta correcta. Se não derem, 
informe-os de que ela tem seis pernas e que todas elas 
são serrilhadas Pergunte se as moscas podem apanhar 
mais ou menos cocó que o seu cabelo. A resposta 
poderá ser ‘mais’. Agora pergunte-lhes o que acontece 
quando as moscas pousam na comida deles ou dos 
seus filhos e pratos: o que é que estão a levar com eles 
dos locais onde é praticado fecalismo a céu aberto? 
Finalmente, pergunte-lhes o que é que eles estão a 
comer com a sua comida.

Quando alguém disser que eles estão a comer 
cocó uns dos outros, faça com que venha para 
a frente para dizê-lo a toda a gente.

A linha de partida é: Todos na aldeia estão a ingerir 
cocó uns dos outros. Quando as comunidades tiverem 
dito isto publicamente, você pode repetir-lo de vez em 

quando. Não diga antes de eles o dizerem. Tem de ser 
o que eles disserem como resultado da sua análise, não
o que você lhes veio dizer.

Peça-lhes que tentem calcular a quantidade de cocó 
ingerida por dia. Pergunte como é que se sentem no 
que respeita a comer cocó uns dos outros por causa 
do fecalismo a céu aberto. Não sugira nada neste 
momento. Deixe que eles pensem nisso por agora, e 
recorde-o quando estiver a fazer a síntese no fim da 
análise das comunidades.

O momento de ignição

Esteja alerta para o momento de ignição, aquele em 
que o colectivo se apercebe de que devido ao fecalismo 
a céu aberto todos estão a ingerir fezes uns dos outros 
e que isto continuará enquanto continuar o fecalismo a 
céu aberto. Quando isso acontecer não há necessidade 
de prosseguir com outras actividades.

Frequentemente neste estágio o espírito vai alto e 
começa uma forte discussão sobre como acabar com 
o fecalismo. Não interrompa nem aconselhe. Escute
calmamente a discussão.

O momento de ignição! Miguel Pimentel, um facilitador 
experiente da Bolívia oferecendo um copo água contaminada 
com cocó a uma senhora que se vê cobrir boca e o nariz com 
repugnância. A horrível percepção do facto de que todos estão 
a comer cocó uns dos outros é a linha de partida. Estes são 
momentos muito críticos que aceleram o processo de despertar.
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Ninguém vai querer beber aquela água. Pergunte por 
que é que a recusam. Eles responderão que ela contém 
cocó. Agora pergunte quantas pernas tem uma mosca. 
Eles podem dar a resposta correcta. Se não derem, 
informe-os de que ela tem seis pernas e que todas elas 
são serrilhadas Pergunte se as moscas podem apanhar 
mais ou menos cocó que o seu cabelo. A resposta 
poderá ser ‘mais’. Agora pergunte-lhes o que acontece 
quando as moscas pousam na comida deles ou dos 
seus filhos e pratos: o que é que estão a levar com eles 
dos locais onde é praticado fecalismo a céu aberto? 
Finalmente, pergunte-lhes o que é que eles estão a 
comer com a sua comida.

Quando alguém disser que eles estão a comer 
cocó uns dos outros, faça com que venha para 
a frente para dizê-lo a toda a gente.

A linha de partida é: Todos na aldeia estão a ingerir 
cocó uns dos outros. Quando as comunidades tiverem 
dito isto publicamente, você pode repetir-lo de vez em 

quando. Não diga antes de eles o dizerem. Tem de ser 
o que eles disserem como resultado da sua análise, não
o que você lhes veio dizer.

Peça-lhes que tentem calcular a quantidade de cocó 
ingerida por dia. Pergunte como é que se sentem no 
que respeita a comer cocó uns dos outros por causa 
do fecalismo a céu aberto. Não sugira nada neste 
momento. Deixe que eles pensem nisso por agora, e 
recorde-o quando estiver a fazer a síntese no fim da 
análise das comunidades.

O momento de ignição

Esteja alerta para o momento de ignição, aquele em 
que o colectivo se apercebe de que devido ao fecalismo 
a céu aberto todos estão a ingerir fezes uns dos outros 
e que isto continuará enquanto continuar o fecalismo a 
céu aberto. Quando isso acontecer não há necessidade 
de prosseguir com outras actividades.

Frequentemente neste estágio o espírito vai alto e 
começa uma forte discussão sobre como acabar com 
o fecalismo. Não interrompa nem aconselhe. Escute
calmamente a discussão.

O momento de ignição! Miguel Pimentel, um facilitador 
experiente da Bolívia oferecendo um copo água contaminada 
com cocó a uma senhora que se vê cobrir boca e o nariz com 
repugnância. A horrível percepção do facto de que todos estão 
a comer cocó uns dos outros é a linha de partida. Estes são 
momentos muito críticos que aceleram o processo de despertar.
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Algumas dicas e ideias

• Levante uma criança. Procure e levante uma criança 

pequena a brincar no chão ou a comer alguma coisa com 

moscas na face. Pergunte de quem é aquela criança. É 

culpa da criança estar a comer sujidade e cocó? Então 

de quem é a culpa de que a criança tenha de viver num 

ambiente imundo? É correcto que as crianças nesta 

aldeia devam crescer assim? Os pais que não querem que 

os seus filhos vivam assim levantem o braço.

• Cubra o cocó infestado de moscas. Se houver cocó com 

moscas, cubra-o com terra. As moscas deverão afastar-

se.

• Espelho. Depois de tomarem consciência de que 

estão a comer cocó uns dos outros, e a partilhar o que 

sentem com os outros, os rostos de mulheres e homens 

mudam radicalmente para mostrar repugnância e 

descontentamento. Quando isto acontecer, mostre um 

espelho a algumas das mulheres melhor vestidas para 

verem nele a sua cara. Muitas vão recusar.

• Cocó, alimentos e moscas. Durante um passeio de 

reconhecimento numa área de fecalismo no Solan 

District of Himachal Pradesh, na Índia, em Maio de 

200�, uma ousada participante, Nina Gupta, apanhou 

cocó humano numa pedra achatada fina e levou-o para 

o local de reunião em volta do mapa. As pessoas que a 

acompanhavam na caminhada transversal/vergonha, 

espantadas, acompanharam-na até ao mapa. Ela pediu 

então a alguém que lhe levasse um prato de arroz, que 

colocou perto do cocó. Imediatamente as moscas se 

reuniram no cocó e no arroz, passando de um para o 

outro. As pessoas observavam com um impressionante 

silêncio e duas mulheres começaram a vomitar. Um cão 

vagabundo chegou, atraído pelo cheiro do cocó. Não foi 

necessária nenhuma outra explicação ou comentário. 

As pessoas disseram que por causa do fecalismo a céu 

aberto elas estavam a comer cocó umas das outras. 

A partir daí isso tornou-se uma prática comum no 

despertar.

• Faça humor de forma engraçada e trocista, por 

exemplo:

• Peça desculpa várias vezes durante o processo. Cruze as 

mãos. Peça que não o entendam mal, que não o julguem 

um agente vendedor de latrinas ou alguém do Governo 

ou de uma ONG tentando persuadi-los: “Nós não estamos 

aqui para vos dizer para acabarem com o fecalismo a céu 

aberto ou para construírem latrinas. Vocês devem sentir-

se livres de continuar o fecalismo a céu aberto que têm 

por gerações.”

• Se as pessoas perguntarem então por que é que está ali, 

diga: Nós estamos aqui para aprender”. Depois de alguns 

exercícios, diga: “Aprendemos muito…” E sintetize o que 

aprendeu – quantidade de cocó, despesas médicas, etc. 

Depois de cada análise participativa, é importante que se 

documentem as principais constatações (por exemplo, 

o volume de cocó depositado a céu aberto num dia, num 

mês, num ano, o dinheiro total que sai da aldeia por ano, 

etc.) num grande papel-quadro em frente do grupo que 

está reunido. O melhor seria que fosse um membro da 

comunidade a escrever e a lê-lo para todos. Pergunte: 

Quem analisou assim e quem chegou a esta conclusão?

• Depois de ‘cocó, alimentos e moscas’, quando as moscas 

estiverem a voar entre o cocó e a comida, diga: “Não se 

preocupem. Há dois tipos de moscas.” O tipo de moscas 

que pousa em cocó humano não vai para a comida nem 

para a água.” As pessoas devem recusar aceitar isso.

• Quando as pessoas tiverem tomado consciência do que 

estão a fazer, diga: “Não importa. Continuem mesmo 

assim a comer cocó uns dos outros.”

• Conte uma história cómica. Um exemplo hindi é a 

história de um porco que faz boas acções na terra, vai 

para o céu, é alimentado com óptima comida, mas pede 

para o deixarem voltar para a sua dieta preferida de 

cocó. O pobre porco apanha uma grande desilusão. No 

céu não há cocó.

• Invente e partilhe as suas próprias ideias, experiências, 

anedotas e histórias

�� Despertar

Se lhe forem lançadas perguntas, diga-lhes que, sendo 
uma pessoa de fora, tem pouco conhecimento local e 
que eles sabem muito melhor que você o que é melhor 
fazer na sua situação local.

• Diga-lhes que são livres de escolher qualquer coisa,
incluindo continuar com fecalismo a céu aberto.
Diga-lhes que compreendeu como a comunidade
local está a praticar o fecalismo a céu aberto e que
estão a comer cocó uns dos outros conhecendo bem
a terrível implicação das vias orais de transmissão
fecal.

• Diga-lhes para não o confundirem com um promotor
de latrinas sugerindo que acabem com o fecalismo
a céu aberto. Diga-lhes que, se o pretenderem, são
livres de continuar a sua velha prática de fecalismo
a céu aberto.

• Neste momento alguns podem dizer que não
querem continuar. Pergunte-lhes por quê. A
resposta habitual é que é muito caro construir
latrinas. Pergunte-lhes quanto é que uma latrina
normal custa, e qual seria o custo mínimo.
Respostas comuns são 100–250 dólares ou mais.
Fale-lhes do baixo custo de latrinas construídas
algures, e diga-lhes que uma latrina pode ser
construída por apenas 3–4 dólares. Muitos não
vão acreditar nisso. Peça aos que estão realmente
interessados que levantem o braço.

• Se o fizerem, explique detalhadamente no papel-
quadro numa parede. Desenhem rapidamente

uma latrina tradicional simples. (Não leve consigo, 
desenhe no local). Pergunte quanto custaria isso e 
que dificuldade teria construir uma latrina de fossa 
directa similar. Faça-os saber não se tratar de um 
projecto seu, mas de um projecto desenvolvido por 
pessoas pobres num dos países mais pobres do 
mundo. Poderia também partilhar experiências de 
outras comunidades que assumiram o saneamento 
total e têm conseguido sucesso (Ver desenho 
adiante)

• Pergunte-lhes o custo. Eles podem inclusivamente
dizer menos do que você disse, e que vão avançar
e fazê-lo. Diga-lhes que levantem o braço e registe
então os seus nomes num papel.

NÃO prescreva modelos de latrinas. Lembre-se de 
que a ideia central do CLTS não é prescrever logo um 
melhor e mais duradouro modelo de latrina a uma 
comunidade, mas sim dar início a uma acção local 
para as comunidades procurarem as suas próprias 
alternativas ao fecalismo.

Não se preocupe se ninguém falar em dar início aí e 
agora a alguma acção local. Nesse caso, agradeça-
lhes novamente e diga-lhes que vai registá-los como 
uma aldeia em que as pessoas pretendem continuar 
com o fecalismo a céu aberto e a comer cocó uns dos 
outros (Ver abaixo). Não sinta de modo nenhum que 
fracassou. Provavelmente deu início a um processo.

Desenho de uma latrina tradicional simples.
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Algumas dicas e ideias

• Levante uma criança. Procure e levante uma criança 

pequena a brincar no chão ou a comer alguma coisa com 

moscas na face. Pergunte de quem é aquela criança. É 

culpa da criança estar a comer sujidade e cocó? Então 

de quem é a culpa de que a criança tenha de viver num 

ambiente imundo? É correcto que as crianças nesta 

aldeia devam crescer assim? Os pais que não querem que 

os seus filhos vivam assim levantem o braço.

• Cubra o cocó infestado de moscas. Se houver cocó com 

moscas, cubra-o com terra. As moscas deverão afastar-

se.

• Espelho. Depois de tomarem consciência de que 

estão a comer cocó uns dos outros, e a partilhar o que 

sentem com os outros, os rostos de mulheres e homens 

mudam radicalmente para mostrar repugnância e 

descontentamento. Quando isto acontecer, mostre um 

espelho a algumas das mulheres melhor vestidas para 

verem nele a sua cara. Muitas vão recusar.

• Cocó, alimentos e moscas. Durante um passeio de 

reconhecimento numa área de fecalismo no Solan 

District of Himachal Pradesh, na Índia, em Maio de 

200�, uma ousada participante, Nina Gupta, apanhou 

cocó humano numa pedra achatada fina e levou-o para 

o local de reunião em volta do mapa. As pessoas que a 

acompanhavam na caminhada transversal/vergonha, 

espantadas, acompanharam-na até ao mapa. Ela pediu 

então a alguém que lhe levasse um prato de arroz, que 

colocou perto do cocó. Imediatamente as moscas se 

reuniram no cocó e no arroz, passando de um para o 

outro. As pessoas observavam com um impressionante 

silêncio e duas mulheres começaram a vomitar. Um cão 

vagabundo chegou, atraído pelo cheiro do cocó. Não foi 

necessária nenhuma outra explicação ou comentário. 

As pessoas disseram que por causa do fecalismo a céu 

aberto elas estavam a comer cocó umas das outras. 

A partir daí isso tornou-se uma prática comum no 

despertar.

• Faça humor de forma engraçada e trocista, por 

exemplo:

• Peça desculpa várias vezes durante o processo. Cruze as 

mãos. Peça que não o entendam mal, que não o julguem 

um agente vendedor de latrinas ou alguém do Governo 

ou de uma ONG tentando persuadi-los: “Nós não estamos 

aqui para vos dizer para acabarem com o fecalismo a céu 

aberto ou para construírem latrinas. Vocês devem sentir-

se livres de continuar o fecalismo a céu aberto que têm 

por gerações.”

• Se as pessoas perguntarem então por que é que está ali, 

diga: Nós estamos aqui para aprender”. Depois de alguns 

exercícios, diga: “Aprendemos muito…” E sintetize o que 

aprendeu – quantidade de cocó, despesas médicas, etc. 

Depois de cada análise participativa, é importante que se 

documentem as principais constatações (por exemplo, 

o volume de cocó depositado a céu aberto num dia, num 

mês, num ano, o dinheiro total que sai da aldeia por ano, 

etc.) num grande papel-quadro em frente do grupo que 

está reunido. O melhor seria que fosse um membro da 

comunidade a escrever e a lê-lo para todos. Pergunte: 

Quem analisou assim e quem chegou a esta conclusão?

• Depois de ‘cocó, alimentos e moscas’, quando as moscas 

estiverem a voar entre o cocó e a comida, diga: “Não se 

preocupem. Há dois tipos de moscas.” O tipo de moscas 

que pousa em cocó humano não vai para a comida nem 

para a água.” As pessoas devem recusar aceitar isso.

• Quando as pessoas tiverem tomado consciência do que 

estão a fazer, diga: “Não importa. Continuem mesmo 

assim a comer cocó uns dos outros.”

• Conte uma história cómica. Um exemplo hindi é a 

história de um porco que faz boas acções na terra, vai 

para o céu, é alimentado com óptima comida, mas pede 

para o deixarem voltar para a sua dieta preferida de 

cocó. O pobre porco apanha uma grande desilusão. No 

céu não há cocó.

• Invente e partilhe as suas próprias ideias, experiências, 

anedotas e histórias
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Se lhe forem lançadas perguntas, diga-lhes que, sendo 
uma pessoa de fora, tem pouco conhecimento local e 
que eles sabem muito melhor que você o que é melhor 
fazer na sua situação local.

• Diga-lhes que são livres de escolher qualquer coisa,
incluindo continuar com fecalismo a céu aberto.
Diga-lhes que compreendeu como a comunidade
local está a praticar o fecalismo a céu aberto e que
estão a comer cocó uns dos outros conhecendo bem
a terrível implicação das vias orais de transmissão
fecal.

• Diga-lhes para não o confundirem com um promotor
de latrinas sugerindo que acabem com o fecalismo
a céu aberto. Diga-lhes que, se o pretenderem, são
livres de continuar a sua velha prática de fecalismo
a céu aberto.

• Neste momento alguns podem dizer que não
querem continuar. Pergunte-lhes por quê. A
resposta habitual é que é muito caro construir
latrinas. Pergunte-lhes quanto é que uma latrina
normal custa, e qual seria o custo mínimo.
Respostas comuns são 100–250 dólares ou mais.
Fale-lhes do baixo custo de latrinas construídas
algures, e diga-lhes que uma latrina pode ser
construída por apenas 3–4 dólares. Muitos não
vão acreditar nisso. Peça aos que estão realmente
interessados que levantem o braço.

• Se o fizerem, explique detalhadamente no papel-
quadro numa parede. Desenhem rapidamente

uma latrina tradicional simples. (Não leve consigo, 
desenhe no local). Pergunte quanto custaria isso e 
que dificuldade teria construir uma latrina de fossa 
directa similar. Faça-os saber não se tratar de um 
projecto seu, mas de um projecto desenvolvido por 
pessoas pobres num dos países mais pobres do 
mundo. Poderia também partilhar experiências de 
outras comunidades que assumiram o saneamento 
total e têm conseguido sucesso (Ver desenho 
adiante)

• Pergunte-lhes o custo. Eles podem inclusivamente
dizer menos do que você disse, e que vão avançar
e fazê-lo. Diga-lhes que levantem o braço e registe
então os seus nomes num papel.

NÃO prescreva modelos de latrinas. Lembre-se de 
que a ideia central do CLTS não é prescrever logo um 
melhor e mais duradouro modelo de latrina a uma 
comunidade, mas sim dar início a uma acção local 
para as comunidades procurarem as suas próprias 
alternativas ao fecalismo.

Não se preocupe se ninguém falar em dar início aí e 
agora a alguma acção local. Nesse caso, agradeça-
lhes novamente e diga-lhes que vai registá-los como 
uma aldeia em que as pessoas pretendem continuar 
com o fecalismo a céu aberto e a comer cocó uns dos 
outros (Ver abaixo). Não sinta de modo nenhum que 
fracassou. Provavelmente deu início a um processo.

Desenho de uma latrina tradicional simples.
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Lidando com diferentes respostas

O esquema acima representa o padrão comum. Mas 
as respostas da comunidade apresentam uma ampla 
variação. As acções que pode empreender para se 
adequar às diferentes respostas podem ser divididas 
em quatro categorias conforme a intensidade, como se 
pode ver acima:

Respostas sugeridas

São também diferentes as respostas apropriadas. Aqui 
vão algumas sugestões.

Acções no mesmo dia, após o processo de 
despertar:

Note que há acções que são empreendidas em duas 
ou mais situações; apresentam-se algumas na secção 
dedicada ao pós-despertar. Lembre-se de que quando 
os Líderes Naturais estão a agir como ‘Consultores 
Comunitários’ e a fazer o desencadeamento de CLTS 
em outras aldeias que não a sua, as acções podem ser 
muito diferentes das que empreendem normalmente. 
Em muitos casos, os Líderes Naturais–Consultores 
da Comunidade vão para aldeias de fecalismo a céu 
aberto e lá ficam durante uma semana ou cerca disso 
até a aldeia ser declarada ODF ou até que progrida 
consideravelmente rumo ao estatuto de ODF. Há 
exemplos em que Líderes Naturais Consultores 
(homens e mulheres depois de verem enormes 
acumulações de cocó) de visita a novas aldeias 
declararem que não iriam comer até construírem 
uma latrina de fossa simples para seu próprio uso e 

mostrarem a todos os aldeãos. Nesses casos muito 
pode acontecer espontaneamente porque os Líderes 
Naturais ficam nas aldeias a compartilhar acomodação 
com os que são mesmo de lá.

Caixa de fósforos em bomba de gasolina

Quando toda a comunidade estiver completamente 
“acesa” e todos preparados para dar imediatamente 
início a acção local para acabar com o fecalismo a céu 
aberto

• Partilhe e explique opções de latrinas de baixo custo
e custo moderado, incluindo as fontes onde se
podem encontrar (Ver atrás)

• Facilite um plano de acção com datas de realização e
constituição do comité da comunidade

• Facilite a elaboração de uma lista de pessoas que
queiram construir latrinas mencionando a data e a
semana em que o irão concretizar

• Decidam uma data mutuamente acordada para uma
visita de acompanhamento

• Facilite o início de monitorização comunitária
usando o desenho do mapa social feito pela
comunidade (tem de ser redesenhado num grande
esquema e apresentado onde todos o possam ver)

• Procure alguém da comunidade para ser a pessoa de
ligação com fornecedores de lajes e infra-estruturas
saneamento. Em locais muito remotos, peça
sugestões à comunidade sobre o desenvolvimento
de ligações com o mercado e sobre como poderiam
aceder a hardware de baixo custo e melhorado.

• Deixe frascos para testar a contaminação da água
(Ver adiante)

Caixa de fósforos 
húmida

O despertar produz 
diferentes respostas

Caixa de fósforos 
em bomba de 

gasolina

Chamas 
promissoras Faíscas dispersas
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• Procure que contem com as suas próprias forças,
com laços e liderança locais, para que possa retirar-
se brevemente. Não deixe que a sua presença
induza dependência ou iniba inovação ou actuação
local.

Chamas promissoras

Onde uma maioria tiver acordado mas muitos ainda 
não se tenham decidido.

• Agradeça a todos a análise detalhada do perfil de
saneamento da aldeia e peça a sua permissão para
partir

• Se alguém da comunidade concordar em dar início a
acção local, traga a pessoa para a frente e encoraje-
a a partilhar com o resto da comunidade o que
pensa sobre como vai dar início à construção de
latrinas

• Pergunte a todos se estão interessados em saber
como é que outras comunidades construíram
latrinas de baixo custo

• Se todos concordarem levantando braço, desenhe
e explique uma latrina de fossa directa simples
utilizando materiais de baixo custo localmente
disponíveis (como atrás)

• Facilite a planificação da acção, com uma lista
semanal de compromissos para a construção de
latrinas e datas de conclusão

• Decidam datas mutuamente acordadas para a visita
de acompanhamento

• Facilite o início da monitorização comunitária
utilizando o mapa social desenhado pela
comunidade

• Identifique alguém da comunidade para ser a
pessoa de ligação com fornecedores de lajes
infra-estruturas saneamento. Em locais muito
remotos, peça sugestões à comunidade sobre o
desenvolvimento de laços de mercado e sobre
como poderiam aceder a hardware de baixo custo e
melhorado

• Deixe frascos para testar a contaminação da água
• Procure que contem com as suas próprias ligações

e liderança locais de forma que possa retirar-se
brevemente. Não deixe que a sua presença induza
dependência ou iniba inovação e acção locais.

Faíscas dispersas

Quando a maioria das pessoas ainda não está decidida 
quanto a acção colectiva e há muitos indiferentes, 
tendo apenas alguns começado a pensar em avançar.

• Agradeça a todos a análise detalhada e diga-
lhes que não o confundam com um promotor
ou vendedor de latrinas ou lajes. Diga-lhes que
continuem com a sua velha prática

• Pergunte-lhes quantos deles levantando o braço
vão fazer fecalismo a céu aberto na manhã seguinte

• Diga-lhes que vai deixar a aldeia sabendo que há
ali pessoas que decididamente querem continuar a
comer cocó umas das outras

• Peça a sua autorização para tirar uma fotografia
do grupo com todos eles com as mãos levantadas
para dizer que vão continuar a fazer fecalismo
a céu aberto. Neste momento, as pessoas
normalmente discordam veementemente que se
tire a fotografia. Se alguém discordar, dê tempo
para confusão e discussão. Geralmente, pode-se
pedir daí a breves instantes que os que querem
acabar com o fecalismo a céu aberto levantem o
braço. Isto influencia então os restantes no sentido
de levantarem também o braço. Então pergunte
novamente se pode tirar uma fotografia de todos
aqueles que querem acabar com aquela prática, com
os braços no ar

• Nesta fase, identifique todos os que tiverem
decidido iniciar acção local e acabar com o fecalismo
a céu aberto. Conduza-os para a frente do grupo e
peça a todos que os aplaudam.

• Fixe uma data próxima para voltar quando outros
que não tenham podido estar presentes possam
estar ali, para mais uma ronda de ignição

• Deixe frascos para testar a contaminação da água
(Ver adiante).

Caixa de fósforos húmida

Quando toda a comunidade não está absolutamente 
nada interessada em fazer alguma coisa para acabar 
com o fecalismo a céu aberto

• Agradeça a todos e parta. Não force
• Diga-lhes que está surpreendido em saber que eles

estão conscientemente a ingerir cocó uns dos outros
e que querem continuar assim

• Avalie quando perguntar se pode tirar uma
fotografia da comunidade

• Deixe-lhes frascos para testarem a contaminação da
água (Ver adiante)

• Mesmo antes de partir, pergunte-lhes se estariam
interessados em visitar uma comunidade ou aldeia
próxima onde a própria comunidade fez o fecalismo
a céu aberto passar à história

• Por último, e pedindo previamente desculpas, pode
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Lidando com diferentes respostas

O esquema acima representa o padrão comum. Mas 
as respostas da comunidade apresentam uma ampla 
variação. As acções que pode empreender para se 
adequar às diferentes respostas podem ser divididas 
em quatro categorias conforme a intensidade, como se 
pode ver acima:

Respostas sugeridas

São também diferentes as respostas apropriadas. Aqui 
vão algumas sugestões.

Acções no mesmo dia, após o processo de 
despertar:

Note que há acções que são empreendidas em duas 
ou mais situações; apresentam-se algumas na secção 
dedicada ao pós-despertar. Lembre-se de que quando 
os Líderes Naturais estão a agir como ‘Consultores 
Comunitários’ e a fazer o desencadeamento de CLTS 
em outras aldeias que não a sua, as acções podem ser 
muito diferentes das que empreendem normalmente. 
Em muitos casos, os Líderes Naturais–Consultores 
da Comunidade vão para aldeias de fecalismo a céu 
aberto e lá ficam durante uma semana ou cerca disso 
até a aldeia ser declarada ODF ou até que progrida 
consideravelmente rumo ao estatuto de ODF. Há 
exemplos em que Líderes Naturais Consultores 
(homens e mulheres depois de verem enormes 
acumulações de cocó) de visita a novas aldeias 
declararem que não iriam comer até construírem 
uma latrina de fossa simples para seu próprio uso e 

mostrarem a todos os aldeãos. Nesses casos muito 
pode acontecer espontaneamente porque os Líderes 
Naturais ficam nas aldeias a compartilhar acomodação 
com os que são mesmo de lá.

Caixa de fósforos em bomba de gasolina

Quando toda a comunidade estiver completamente 
“acesa” e todos preparados para dar imediatamente 
início a acção local para acabar com o fecalismo a céu 
aberto

• Partilhe e explique opções de latrinas de baixo custo
e custo moderado, incluindo as fontes onde se
podem encontrar (Ver atrás)

• Facilite um plano de acção com datas de realização e
constituição do comité da comunidade

• Facilite a elaboração de uma lista de pessoas que
queiram construir latrinas mencionando a data e a
semana em que o irão concretizar

• Decidam uma data mutuamente acordada para uma
visita de acompanhamento

• Facilite o início de monitorização comunitária
usando o desenho do mapa social feito pela
comunidade (tem de ser redesenhado num grande
esquema e apresentado onde todos o possam ver)

• Procure alguém da comunidade para ser a pessoa de
ligação com fornecedores de lajes e infra-estruturas
saneamento. Em locais muito remotos, peça
sugestões à comunidade sobre o desenvolvimento
de ligações com o mercado e sobre como poderiam
aceder a hardware de baixo custo e melhorado.

• Deixe frascos para testar a contaminação da água
(Ver adiante)

Caixa de fósforos 
húmida

O despertar produz 
diferentes respostas

Caixa de fósforos 
em bomba de 

gasolina

Chamas 
promissoras Faíscas dispersas
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• Procure que contem com as suas próprias forças,
com laços e liderança locais, para que possa retirar-
se brevemente. Não deixe que a sua presença
induza dependência ou iniba inovação ou actuação
local.

Chamas promissoras

Onde uma maioria tiver acordado mas muitos ainda 
não se tenham decidido.

• Agradeça a todos a análise detalhada do perfil de
saneamento da aldeia e peça a sua permissão para
partir

• Se alguém da comunidade concordar em dar início a
acção local, traga a pessoa para a frente e encoraje-
a a partilhar com o resto da comunidade o que
pensa sobre como vai dar início à construção de
latrinas

• Pergunte a todos se estão interessados em saber
como é que outras comunidades construíram
latrinas de baixo custo

• Se todos concordarem levantando braço, desenhe
e explique uma latrina de fossa directa simples
utilizando materiais de baixo custo localmente
disponíveis (como atrás)

• Facilite a planificação da acção, com uma lista
semanal de compromissos para a construção de
latrinas e datas de conclusão

• Decidam datas mutuamente acordadas para a visita
de acompanhamento

• Facilite o início da monitorização comunitária
utilizando o mapa social desenhado pela
comunidade

• Identifique alguém da comunidade para ser a
pessoa de ligação com fornecedores de lajes
infra-estruturas saneamento. Em locais muito
remotos, peça sugestões à comunidade sobre o
desenvolvimento de laços de mercado e sobre
como poderiam aceder a hardware de baixo custo e
melhorado

• Deixe frascos para testar a contaminação da água
• Procure que contem com as suas próprias ligações

e liderança locais de forma que possa retirar-se
brevemente. Não deixe que a sua presença induza
dependência ou iniba inovação e acção locais.

Faíscas dispersas

Quando a maioria das pessoas ainda não está decidida 
quanto a acção colectiva e há muitos indiferentes, 
tendo apenas alguns começado a pensar em avançar.

• Agradeça a todos a análise detalhada e diga-
lhes que não o confundam com um promotor
ou vendedor de latrinas ou lajes. Diga-lhes que
continuem com a sua velha prática

• Pergunte-lhes quantos deles levantando o braço
vão fazer fecalismo a céu aberto na manhã seguinte

• Diga-lhes que vai deixar a aldeia sabendo que há
ali pessoas que decididamente querem continuar a
comer cocó umas das outras

• Peça a sua autorização para tirar uma fotografia
do grupo com todos eles com as mãos levantadas
para dizer que vão continuar a fazer fecalismo
a céu aberto. Neste momento, as pessoas
normalmente discordam veementemente que se
tire a fotografia. Se alguém discordar, dê tempo
para confusão e discussão. Geralmente, pode-se
pedir daí a breves instantes que os que querem
acabar com o fecalismo a céu aberto levantem o
braço. Isto influencia então os restantes no sentido
de levantarem também o braço. Então pergunte
novamente se pode tirar uma fotografia de todos
aqueles que querem acabar com aquela prática, com
os braços no ar

• Nesta fase, identifique todos os que tiverem
decidido iniciar acção local e acabar com o fecalismo
a céu aberto. Conduza-os para a frente do grupo e
peça a todos que os aplaudam.

• Fixe uma data próxima para voltar quando outros
que não tenham podido estar presentes possam
estar ali, para mais uma ronda de ignição

• Deixe frascos para testar a contaminação da água
(Ver adiante).

Caixa de fósforos húmida

Quando toda a comunidade não está absolutamente 
nada interessada em fazer alguma coisa para acabar 
com o fecalismo a céu aberto

• Agradeça a todos e parta. Não force
• Diga-lhes que está surpreendido em saber que eles

estão conscientemente a ingerir cocó uns dos outros
e que querem continuar assim

• Avalie quando perguntar se pode tirar uma
fotografia da comunidade

• Deixe-lhes frascos para testarem a contaminação da
água (Ver adiante)

• Mesmo antes de partir, pergunte-lhes se estariam
interessados em visitar uma comunidade ou aldeia
próxima onde a própria comunidade fez o fecalismo
a céu aberto passar à história

• Por último, e pedindo previamente desculpas, pode
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contar-lhes uma história culturalmente apropriada, 
chocante mas engraçada, caso conheça alguma.

Testagem da contaminação

Seja qual for a resposta, deixe a comunidade com alguns 
dos pequenos frascos de vidro de sulfato de hidrogénio 
(H2S) que existem no mercado. Em alguns locais na 
Índia são conhecidos por Aquacheck, disponíveis por 
um valor equivalente a 50 cêntimos do dólar. Pode 
haver diferentes nomes comerciais para esses frascos 
de H2S disponíveis em diferentes países. É necessário 
que se tenha investigado essa disponibilidade junto de 
laboratórios de testagem da água ou junto das farmácias 
e drogarias. No fim do desencadeamento, peça à 
comunidade que encha frascos com água das suas fontes 
de água potável, seguindo as instruções que se encontram 
no frasco, incluindo fechá-lo imediatamente e pôr-lhe um 
rótulo com fita adesiva com o momento de recolha e a 
fonte. Diga-lhes para manterem o frasco longe do solo 
e à temperatura de 20-35 graus centígrados à sombra 
por 24-48 horas, ou em locais mais frios, num bolso de 
uma peça de roupa. Se não for adequada para beber, a 
água vai ficar escura, o que indica contaminação fecal. A 
própria comunidade pode ficar com os frascos. Depois de 
utilizados, os frascos serão quebrados e queimados.

Facilitação do plano de acção da  
comunidade (no dia do despertar)

O processo de planificação deve concentrar-se em planos 
de acção positiva imediata. As actividades devem incluir:

• Prepare um papelógrafo e incentive os primeiros 
empreendedores de acções a lá irem assinará-lo

• À medida que forem aparecendo, dê-lhes um grande 
aplauso, e diga-lhes que são líderes para um futuro limpo

• Observe a sua condição de bem-estar, e louve-os 
especialmente se forem pobres

• Mantenha-os de pé em frente do grupo
• Faça o mesmo com qualquer pessoa que se ofereça 

como doador
• Tire uma fotografia do grupo como sendo o que vai 

transformar o ambiente da comunidade.
• Facilite a formação de um comité de saneamento. 

Escreva os nomes do comité.

Pergunte quanto tempo duraria acabar totalmente com o 
fecalismo a céu aberto. Se a resposta for mais de dois ou 
três meses, pergunte se 60 a 90 dias de ingestão de cocó 
uns dos outros são aceitáveis. A resposta quase imediata 
pode ser partilhar latrinas e abrir covas para enterrar o cocó. 

Identifique 2-4 potenciais líderes naturais a partir deste 
processo.

Informe se haverá algum seminário de troca de 
experiências de acompanhamento, e o que preparará 
para esse seminário – passar o mapa para papel, ouvir 
os membros da comunidade que querem arrancar 
imediatamente, um esboço do seu próprio projecto de 
baixo custo utilizando materiais locais, progresso 
a partir do despertar. Convide mulheres, crianças e 
homens líderes naturais para o workshop de partilha.

Antes de partir peça aos líderes naturais que 
ensaiem slogans contra o fecalismo a céu aberto 
para serem recitados/cantados por crianças. 
Comece imediatamente a acção com as crianças, 
acompanhando os de fora da aldeia na sua partida.

Fale às pessoas de outras acções realizadas nas 
comunidades próximas e no que estas estão fazer. 
Se a comunidade for a primeira numa área, saliente o 
reconhecimento que receberão, e a oportunidade de 
uma celebração especial se se tornarem ODF.

Cuidado: Não faça qualquer compromisso de benefícios

Mapeamento comunitário para 
monitorização  
Sempre que o despertar conduzir a caixa de fósforos em 
bomba de gasolina ou a chamas promissoras,

À ESQUERDA E À DIREITA: As adolescentes são as mais afectadas 
pelos efeitos do fecalismo a céu aberto. Se se fizer uma boa 
facilitação, elas muitas vezes agem imediatamente para 
acabar com o fecalismo a céu aberto. Meninas estudantes 
numa aldeia da Tanzânia a agir durante uma sessão de 
despoletamento de CLTS. Meninas de uma escola sénior 
no Bangladesh disseram que já não chegavam atrasadas à 
escola porque tinham latrinas. Antes do CLTS elas tinham de 
esperar junto ao mato por um momento oportuno quando 
não houvesse homens por perto. Elas não conseguiam acordar 
antes do nascer do sol como as suas mães faziam. 
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Fazendo o despertar em escolas

No distrito de Panipat, em Haryana, na Índia, o 
despoletamento de CLTS em escolas teve início em 
Setembro de 200�, constituindo o Chhatra Jagruk Dal 
- “grupo de estudantes que despertaram”. Nas primeiras
sete semanas, equipas de facilitadores a tempo inteiro
cobriram cerca de 12� escolas, mais de metade das escolas
do Distrito. Os estudantes fizeram o mapeamento e outras
actividades de despoletamento. Quando eles andavam nos
passeios de reconhecimento, os adultos ficavam curiosos e
acompanhavam-nos. Por vezes o cálculo de cocó era feito
permanecendo eles na área de fecalismo a céu aberto,
olhando para as fezes para estimar o peso. Enojados, os
estudantes tornaram-se imediatamente activistas. Com os
mais perspicazes, que receberam bonés, apitos e materiais
escritos, formaram-se grupos de líderes naturais. Eles
devem ser agraciados com sinais de Trabalho Produtivo
Social e Ambiental. Os professores são envolvidos no apoio.

Um rapaz com cerca de 12 anos de idade conduziu outros 
estudantes a saírem e apitarem para os que estavam a fazer 
fecalismo a céu aberto. Foi atacado três vezes, mas nem 
mesmo os seus pais o puderam travar. Ele dizia “Porque 
é que devo parar? Não estou a fazer nada de errado”. 
Depois do terceiro ataque, uma reunião especial da aldeia 
decidiu que já bastava. Deram início a uma rápida acção 
para se tornarem ODF. �00 estudantes mais activos foram 
convidados para uma marcha. Cerca de �0 deles falaram, 
e o Comissário Distrital Assistente apresentou todos os 
estudantes com pequenos relógios de pulso.

Um Oficial de Projecto Governamental envolvido na 
Campanha de Saneamento Total disse: “É espantoso. Os 
estudantes são entusiásticos! Estão a provar ser grandes 
líderes naturais. Nunca pensei que pudessem ser tão 
perspicazes. Por vezes admiro-me de não termos tido esta 
ideia mais cedo.”

Fonte: Rajesh, APO, Agência de Desenvolvimento Rural 
Distrital, Haryana, Índia

deixe com a comunidade grandes folhas de papel, fita 
adesiva e marcadores coloridos para transferirem o 
mapa feito no chão, escreverem os nomes do comité 
recentemente formado, o plano da comunidade 
para alcançar o estatuto de ODF e os nomes dos que 

decidiram começar a abrir covas imediatamente ou 
no dia/semana seguinte. Incentive a que sejam os 
próprios membros da comunidade a passar o mapa 
do chão para folhas de papel juntas com fita adesiva 
para que fique suficientemente grande e possa ser 
visto por uma pequena multidão. O mapa deve ficar 
em local público e protegido de possíveis estragos. 
Pode marcar-se nele o estado de saneamento de cada 
agregado familiar e mantê-lo actualizado para mostrar 
o progresso.

O DESPERTAR EM ESCOLAS

Adquiriu-se experiência de despertar em escolas 
na Índia e na Zâmbia, mas tal terá provavelmente 
ocorrido em outros países. Podem ser utilizados 
todos os métodos. As crianças das escolas aprendem 
rapidamente, tornando-se, frequentemente agentes 
activos de mudança. O despertar em escolas faz-
se num dos primeiros estágios de divulgação. As 
primeiras indicações são que se poderia tornar um 
importante e poderoso propulsor de CLTS , em paralelo 
com e complementando o despertar nas comunidades. 
O despertar em escolas pode gerar uma sinergia entre 
alunos, pais e professores. Os alunos são rápidos a 
aprender e agir. De igual modo, o envolvimento de 
estudantes como próxima geração que irá fazer a 
sua própria avaliação e análise pode revelar-se um 
poderoso factor para garantir sustentabilidade à 
transição para o estatuto ODF. Esta pode ser uma 
importante onda do futuro.

Despertar em escolas, depois com alunos, pais e 
professores em aldeias

Em Outubro de 200�, no distrito de Choma, na Tanzânia, 
foi realizado pelo pessoal do UNICEF, suas organizações 
parceiras e agências de recursos na África Ocidental e 
Austral, juntamente com pessoal do Governo, um seminário 
de formação prática. O processo de despertar foi iniciado 
numa escola secundária, com mapeamento e outros 
exercícios. Participaram nele alunos e pais de três aldeias, 
juntamente com professores. As crianças descobriram 
que o FCA era extremo nas suas três aldeias, nas quais 
prosseguiu depois, em simultâneo, o despertar. Dissolvidas 
as diferenças de idade e autoridade, com crianças, pais 
e professores todos participando, e muita repugnância, 
animação e riso, que levaram as crianças a fazerem marchas 
e gritarem slogans. No dia seguinte, o director declarou 
numa reunião na sede do distrito que esta seria a primeira 
escola na Zâmbia com todos os alunos tendo uma latrina em 

casa e vindo de aldeias ODF.

�1Saneamento Total Liderado pela Comunidade



contar-lhes uma história culturalmente apropriada, 
chocante mas engraçada, caso conheça alguma.

Testagem da contaminação

Seja qual for a resposta, deixe a comunidade com alguns 
dos pequenos frascos de vidro de sulfato de hidrogénio 
(H2S) que existem no mercado. Em alguns locais na 
Índia são conhecidos por Aquacheck, disponíveis por 
um valor equivalente a 50 cêntimos do dólar. Pode 
haver diferentes nomes comerciais para esses frascos 
de H2S disponíveis em diferentes países. É necessário 
que se tenha investigado essa disponibilidade junto de 
laboratórios de testagem da água ou junto das farmácias 
e drogarias. No fim do desencadeamento, peça à 
comunidade que encha frascos com água das suas fontes 
de água potável, seguindo as instruções que se encontram 
no frasco, incluindo fechá-lo imediatamente e pôr-lhe um 
rótulo com fita adesiva com o momento de recolha e a 
fonte. Diga-lhes para manterem o frasco longe do solo 
e à temperatura de 20-35 graus centígrados à sombra 
por 24-48 horas, ou em locais mais frios, num bolso de 
uma peça de roupa. Se não for adequada para beber, a 
água vai ficar escura, o que indica contaminação fecal. A 
própria comunidade pode ficar com os frascos. Depois de 
utilizados, os frascos serão quebrados e queimados.

Facilitação do plano de acção da  
comunidade (no dia do despertar)

O processo de planificação deve concentrar-se em planos 
de acção positiva imediata. As actividades devem incluir:

• Prepare um papelógrafo e incentive os primeiros 
empreendedores de acções a lá irem assinará-lo

• À medida que forem aparecendo, dê-lhes um grande 
aplauso, e diga-lhes que são líderes para um futuro limpo

• Observe a sua condição de bem-estar, e louve-os 
especialmente se forem pobres

• Mantenha-os de pé em frente do grupo
• Faça o mesmo com qualquer pessoa que se ofereça 

como doador
• Tire uma fotografia do grupo como sendo o que vai 

transformar o ambiente da comunidade.
• Facilite a formação de um comité de saneamento. 

Escreva os nomes do comité.

Pergunte quanto tempo duraria acabar totalmente com o 
fecalismo a céu aberto. Se a resposta for mais de dois ou 
três meses, pergunte se 60 a 90 dias de ingestão de cocó 
uns dos outros são aceitáveis. A resposta quase imediata 
pode ser partilhar latrinas e abrir covas para enterrar o cocó. 

Identifique 2-4 potenciais líderes naturais a partir deste 
processo.

Informe se haverá algum seminário de troca de 
experiências de acompanhamento, e o que preparará 
para esse seminário – passar o mapa para papel, ouvir 
os membros da comunidade que querem arrancar 
imediatamente, um esboço do seu próprio projecto de 
baixo custo utilizando materiais locais, progresso 
a partir do despertar. Convide mulheres, crianças e 
homens líderes naturais para o workshop de partilha.

Antes de partir peça aos líderes naturais que 
ensaiem slogans contra o fecalismo a céu aberto 
para serem recitados/cantados por crianças. 
Comece imediatamente a acção com as crianças, 
acompanhando os de fora da aldeia na sua partida.

Fale às pessoas de outras acções realizadas nas 
comunidades próximas e no que estas estão fazer. 
Se a comunidade for a primeira numa área, saliente o 
reconhecimento que receberão, e a oportunidade de 
uma celebração especial se se tornarem ODF.

Cuidado: Não faça qualquer compromisso de benefícios

Mapeamento comunitário para 
monitorização  
Sempre que o despertar conduzir a caixa de fósforos em 
bomba de gasolina ou a chamas promissoras,

À ESQUERDA E À DIREITA: As adolescentes são as mais afectadas 
pelos efeitos do fecalismo a céu aberto. Se se fizer uma boa 
facilitação, elas muitas vezes agem imediatamente para 
acabar com o fecalismo a céu aberto. Meninas estudantes 
numa aldeia da Tanzânia a agir durante uma sessão de 
despoletamento de CLTS. Meninas de uma escola sénior 
no Bangladesh disseram que já não chegavam atrasadas à 
escola porque tinham latrinas. Antes do CLTS elas tinham de 
esperar junto ao mato por um momento oportuno quando 
não houvesse homens por perto. Elas não conseguiam acordar 
antes do nascer do sol como as suas mães faziam. 
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Fazendo o despertar em escolas

No distrito de Panipat, em Haryana, na Índia, o 
despoletamento de CLTS em escolas teve início em 
Setembro de 200�, constituindo o Chhatra Jagruk Dal 
- “grupo de estudantes que despertaram”. Nas primeiras
sete semanas, equipas de facilitadores a tempo inteiro
cobriram cerca de 12� escolas, mais de metade das escolas
do Distrito. Os estudantes fizeram o mapeamento e outras
actividades de despoletamento. Quando eles andavam nos
passeios de reconhecimento, os adultos ficavam curiosos e
acompanhavam-nos. Por vezes o cálculo de cocó era feito
permanecendo eles na área de fecalismo a céu aberto,
olhando para as fezes para estimar o peso. Enojados, os
estudantes tornaram-se imediatamente activistas. Com os
mais perspicazes, que receberam bonés, apitos e materiais
escritos, formaram-se grupos de líderes naturais. Eles
devem ser agraciados com sinais de Trabalho Produtivo
Social e Ambiental. Os professores são envolvidos no apoio.

Um rapaz com cerca de 12 anos de idade conduziu outros 
estudantes a saírem e apitarem para os que estavam a fazer 
fecalismo a céu aberto. Foi atacado três vezes, mas nem 
mesmo os seus pais o puderam travar. Ele dizia “Porque 
é que devo parar? Não estou a fazer nada de errado”. 
Depois do terceiro ataque, uma reunião especial da aldeia 
decidiu que já bastava. Deram início a uma rápida acção 
para se tornarem ODF. �00 estudantes mais activos foram 
convidados para uma marcha. Cerca de �0 deles falaram, 
e o Comissário Distrital Assistente apresentou todos os 
estudantes com pequenos relógios de pulso.

Um Oficial de Projecto Governamental envolvido na 
Campanha de Saneamento Total disse: “É espantoso. Os 
estudantes são entusiásticos! Estão a provar ser grandes 
líderes naturais. Nunca pensei que pudessem ser tão 
perspicazes. Por vezes admiro-me de não termos tido esta 
ideia mais cedo.”

Fonte: Rajesh, APO, Agência de Desenvolvimento Rural 
Distrital, Haryana, Índia

deixe com a comunidade grandes folhas de papel, fita 
adesiva e marcadores coloridos para transferirem o 
mapa feito no chão, escreverem os nomes do comité 
recentemente formado, o plano da comunidade 
para alcançar o estatuto de ODF e os nomes dos que 

decidiram começar a abrir covas imediatamente ou 
no dia/semana seguinte. Incentive a que sejam os 
próprios membros da comunidade a passar o mapa 
do chão para folhas de papel juntas com fita adesiva 
para que fique suficientemente grande e possa ser 
visto por uma pequena multidão. O mapa deve ficar 
em local público e protegido de possíveis estragos. 
Pode marcar-se nele o estado de saneamento de cada 
agregado familiar e mantê-lo actualizado para mostrar 
o progresso.

O DESPERTAR EM ESCOLAS

Adquiriu-se experiência de despertar em escolas 
na Índia e na Zâmbia, mas tal terá provavelmente 
ocorrido em outros países. Podem ser utilizados 
todos os métodos. As crianças das escolas aprendem 
rapidamente, tornando-se, frequentemente agentes 
activos de mudança. O despertar em escolas faz-
se num dos primeiros estágios de divulgação. As 
primeiras indicações são que se poderia tornar um 
importante e poderoso propulsor de CLTS , em paralelo 
com e complementando o despertar nas comunidades. 
O despertar em escolas pode gerar uma sinergia entre 
alunos, pais e professores. Os alunos são rápidos a 
aprender e agir. De igual modo, o envolvimento de 
estudantes como próxima geração que irá fazer a 
sua própria avaliação e análise pode revelar-se um 
poderoso factor para garantir sustentabilidade à 
transição para o estatuto ODF. Esta pode ser uma 
importante onda do futuro.

Despertar em escolas, depois com alunos, pais e 
professores em aldeias

Em Outubro de 200�, no distrito de Choma, na Tanzânia, 
foi realizado pelo pessoal do UNICEF, suas organizações 
parceiras e agências de recursos na África Ocidental e 
Austral, juntamente com pessoal do Governo, um seminário 
de formação prática. O processo de despertar foi iniciado 
numa escola secundária, com mapeamento e outros 
exercícios. Participaram nele alunos e pais de três aldeias, 
juntamente com professores. As crianças descobriram 
que o FCA era extremo nas suas três aldeias, nas quais 
prosseguiu depois, em simultâneo, o despertar. Dissolvidas 
as diferenças de idade e autoridade, com crianças, pais 
e professores todos participando, e muita repugnância, 
animação e riso, que levaram as crianças a fazerem marchas 
e gritarem slogans. No dia seguinte, o director declarou 
numa reunião na sede do distrito que esta seria a primeira 
escola na Zâmbia com todos os alunos tendo uma latrina em 

casa e vindo de aldeias ODF.
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Capítulo 4
DIRECTRIZES DE PARA 

O PÓS-DESPERTAR

O ponto de despertar é o estágio em que os membros de uma comunidade 
decidem agir em conjunto para acabar com o fecalismo a céu aberto 
ou exprimem dúvidas, hesitações, reservas e desacordo. A fase de pós-
despertar é muito importante. As dinâmicas comunitárias podem alterar-se 
rapidamente e seguir em diferentes direcções. Incentivo e apoio externos 
sensíveis podem ser cruciais.

Os facilitadores e outros que tenham um papel de apoio têm de estar muito 
atentos ao que está a acontecer. Intervenções atempadas podem fazer uma 
grande diferença.

Fez-se despertar integrado num workshop de formação sem 
acompanhamento e não resultou em nada. O despertar sem 
acompanhamento é uma má prática e deve ser evitado através de 
subsequente planificação, envolvimento e ligação com uma organização 
e/ou indivíduos que possam fazer e façam acompanhamento.

Um aldeão do Distrito de Gondola, Manica, Moçambique 
apresenta orgulhosamente a sua latrina de construção recente,

 feita de matope, tijolos e pedra.
Foto: © UNICEF Mozambique/2016/Américo Muianga
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Acompanhamento e encorajamento 
imediato

Revisite o mais brevemente possível e mais 
frequentemente onde a resposta tiver sido mais forte, e 
depois e menos onde tiver sido mais fraca. Com “Caixa de 
fósforos em bomba de gasolina” e “Chamas promissoras”, 
combine com a comunidade novas visitas muito poucos 
dias depois, com datas, horas e propósitos definidos. 
Com “Faíscas dispersas” revisite normalmente uma ou 
duas semanas depois. Com “Caixa de fósforos húmida” 
normalmente não planeie nenhuma data, a menos que 
vários membros ou um grupo queiram saber mais, caso 
em que deve organizar visitas às comunidades próximas 
que sejam ODF ou activamente higiénicas.

Uma razão para uma visita poucos dias depois pode ser 
discutir o resultado do teste de contaminação da água 
com os frascos de H2S. Aproveite também a oportunidade 
para identificar com a comunidade as fontes de água mais 
contaminadas (frascos contendo amostra de água das 
fontes que ficaram escuros mais depressa).

Outra forma de encorajamento poderá ser ligar aos líderes 
naturais pelos seus telefones celulares, caso os possuam.

Onde tiver começado alguma acção positiva para CLTS, 
expanda a ajuda e faça uma facilitação cuidadosa. 
Entusiasme as pessoas informando-as de que se 
atingirem 100 por cento de saneamento total e acabarem 
com o fecalismo a céu aberto, muitas pessoas de fora e 
de aldeias vizinhas virão visitar a sua aldeia para ver. Se 
forem os primeiros na área, diga-lhes que poderão ficar 
famosos como primeira aldeia livre de fecalismo a céu 
aberto naquele posto administrativo, subdistrito, distrito 
ou província. 

Lembre-se das datas-alvo
Tome o cuidado de não intervir de qualquer forma 
que possa induzir dependência. Ajude os membros da 
comunidade a assumirem as suas próprias acções. Retire-
se logo que lhe for razoavelmente possível.
Incentive visitas feitas por funcionários estatais e outras 
pessoas de fora para mostrarem interesse e apreciarem o 

que está a ser feito. Se o fizerem, contribuirão para elevar 
o espírito e reforçar a acção.

No despertar, alguém se terá voluntariado para ser o 
primeiro a construir uma latrina. Tenha um encontro para 
a ver e combine um momento para que seja apresentada 
aos outros. Deixe o(a) voluntário(a) convidar todos os 
membros interessados da comunidade a irem dar uma 
olhada. Convide o chefe da aldeia e esteja também 
presente. Se o pessoal técnico ali estiver, não deverá 
interromper ou dar lições, mas ficar tranquilamente a 
observar. Essa demonstração pode ser também uma 
ocasião para discutir opções.

Acompanhamento da acção comunitária

Baseie-se na acção realizada no primeiro dia, facilite e 
encoraje:

• A formação e actividades do comité de acção de
saneamento (atraindo representantes de todos os
bairros e grupos da aldeia)

• A utilização do mapa de agregados familiares para
mostrar o estado de saneamento e o progresso

• O desenvolvimento de planos familiares individuais
para acabar com o fecalismo a céu aberto. Nos
primeiros dias, agregados familiares relacionados
constroem frequentemente latrinas comuns a serem
compartilhadas

• A abertura de covas e seu uso como latrinas provisórias
para o curto prazo

• A obtenção de compromissos das famílias em melhores
condições económicas para darem imediatamente
início à construção de latrinas

• A procura de fornecedores de materiais de construção
de latrinas. Muitas coisas poderiam ser feitas a
esse respeito. Seria fundamental explorarem-se
potencialidades existentes na aldeia em primeiro lugar.
Numa aldeia na província de Kaong Spu, no Cambodja
(perto de Phnom Penh), um artífice local que só fazia
recipientes para colecta de águas pluviais captadas
de telhados começou a fazer “squatting plates”/pias
turcas, lajes conforme as necessidades para aumentar
rapidamente as infra-estruturas sanitárias depois de a
aldeia se tornar ODF. Os materiais sanitários fabricados
a nível local eram altamente inovadores na sua
concepção e diferentes dos disponíveis no mercado.

• Membros interessados das comunidades ODF poderiam
ser também levados a outras aldeias onde tivessem
arrancado essas iniciativas locais relativas ao fabrico de
materiais sanitários.

Encoraje os agregados familiares em melhores condições 
económicas para ajudarem os que têm menos condições 

Como acompanhamento de desencadeamento de CLTS, 
os membros da comunidade na Indonésia utilizaram o 
mapa para monitorizar o progresso semanalmente. Foram 
indicadas com diferentes cores as latrinas construídas 
e utilizadas pelos agregados familiares na 1ª, 2ª, �ª e �ª 
semanas após o despertar.

�� Directrizes de para o Pós-despertar

a encontrar uma forma de acabar com o FCA pois eles 
também beneficiariam. Podem emprestar terra, doar 
madeira ou bambu, ou permitir que as famílias mais 
pobres usem a sua latrina no curto prazo. Identifique 
essas pessoas generosas, leve-as para a frente de todo o 
grupo e anuncie as suas doações em público. Muitas vezes 
esses anúncios encorajam outros a oferecerem assistência. 
O benefício colectivo de acabar com o fecalismo a céu 
aberto deverá ajudar a encorajar ajuda mútua.

É importante identificar líderes naturais e encorajá-los 
a responsabilizarem-se por garantir que os planos de 
acção sejam seguidos e que sejam mantidas as mudanças 
comportamentais.

Lembre-se sempre de que está aí para fazer a ignição 
e encorajar a iniciativa liderada pela comunidade para 
eliminar o fecalismo a céu aberto. O seu trabalho não é 
fazê-lo pessoalmente.

Esteja alerta após o despertar

Quando o CLTS despoleta acção colectiva urgente, 
as práticas de FCA podem reduzir-se e acabar muito 
rapidamente. 100% do estatuto de ODF pode ser 
alcançado em poucos dias, semanas ou meses, 
consoante as condições e o tamanho da comunidade. O 
acompanhamento é importante, para assegurar que o 
CLTS seja mantido e que sejam feitos melhoramentos nas 
latrinas e práticas no longo prazo.

Esteja alerta a desenvolvimentos positivos:

• Pessoas com latrinas que desejam convencer outros
• Pessoas que avançam para a acção
• Pessoas em melhores condições económicas que

desejam ajudar os que estão em piores condições
• Líderes formais ou informais (por exemplo líderes

religiosos) convocando reuniões
• Pessoas com infra-estruturas não utilizado que

comecem a instalá-lo
• Emergência de líderes naturais
• Novos modelos/nova concepção de latrinas surgindo

com forte toque local
• Mecanismos inovadores de prevenção comunitária,

monitorização, penalização comunitária e expansão a
surgirem.

Seja sensível no encorajamento e no apoio que lhes dá. 
Não faça o trabalho deles. Não interfira de nenhuma 
forma que possa minar o seu sentido de apropriação e 
energia. Lembre-se – o processo é deles, não é seu.

Esteja alerta a desenvolvimentos negativos:
• Líderes antes envolvidos em programas de subsídios

para infra-estruturas opondo-se a auto-ajuda
• Líderes políticos e boateiros dizendo que os subsídios

podem estar a chegar
• Outras organizações com programas de subsídios

intervindo e subvertendo o CLTS
• Dúvidas levantadas por pessoas de fora sobre bases

técnicas ou outras
• Pessoal da linha da frente sentindo-se questionado e

ameaçado

Para o contrariar:
• Seja proactivo e encoraje líderes naturais a

expressarem-se
• Pergunte às pessoas se no passado os subsídios

funcionaram.
• Indique que o CLTS é um processo e que os problemas

técnicos e outros normalmente podem ser enfrentados
à medida que forem surgindo, por exemplo subindo na
escada de saneamento

• Investigue a validade de quaisquer dúvidas técnicas ou
outras que tenham sido levantadas.

• Explique ao pessoal da linha da frente os benefícios do
CLTS e traga-os para o processo.

• Convoque reuniões com outras comunidades onde
já se tenha feito o despertar de CLTS para troca de
experiências, planos e acções.

Onde várias comunidades tiverem sido simultaneamente 
sujeitas ao despertar (como frequentemente acontece 
com a formação de facilitadores), convoque pouco depois 
uma reunião conjunta. Peça aos líderes naturais que 
reportem a acção no processo de despertar, decisões 
comunitárias, acções já empreendidas, seus planos de 
acção e datas para declaração do estatuto de ODF. Os 
mais entusiásticos podem encorajar os “Faíscas dispersas” 
e os “Caixa de fósforos húmida” se ali estiverem.

A documentação vídeo de compromissos feitos por 
indivíduos nas primeiras fases pode ser muito efectiva 
para persuadir depois outros. Visualizar em vídeo os 
detalhes de construção de latrinas de baixo custo pode 
ajudar outros a verem o que poderiam fazer.

Este modelo de todas as aldeias da União foi preparado 
pelas comunidades locais da União Paschim Saitara de 

Chirir Bandar Upazilla, distrito de Dinajpur, no Bangladesh, 
durante uma exposição associada a um encontro de 

celebração de LFCA facilitada por ‘Nijeder Janya Nijera’ ou 
‘programa nós para nós’ da Care Bangladesh. Mais de sete 

mil pessoas de Uniões e subdistritos vizinhos visitaram a 
exposição associada à celebração.
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a encontrar uma forma de acabar com o FCA pois eles 
também beneficiariam. Podem emprestar terra, doar 
madeira ou bambu, ou permitir que as famílias mais 
pobres usem a sua latrina no curto prazo. Identifique 
essas pessoas generosas, leve-as para a frente de todo o 
grupo e anuncie as suas doações em público. Muitas vezes 
esses anúncios encorajam outros a oferecerem assistência. 
O benefício colectivo de acabar com o fecalismo a céu 
aberto deverá ajudar a encorajar ajuda mútua.

É importante identificar líderes naturais e encorajá-los 
a responsabilizarem-se por garantir que os planos de 
acção sejam seguidos e que sejam mantidas as mudanças 
comportamentais.

Lembre-se sempre de que está aí para fazer a ignição 
e encorajar a iniciativa liderada pela comunidade para 
eliminar o fecalismo a céu aberto. O seu trabalho não é 
fazê-lo pessoalmente.
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Quando o CLTS despoleta acção colectiva urgente, 
as práticas de FCA podem reduzir-se e acabar muito 
rapidamente. 100% do estatuto de ODF pode ser 
alcançado em poucos dias, semanas ou meses, 
consoante as condições e o tamanho da comunidade. O 
acompanhamento é importante, para assegurar que o 
CLTS seja mantido e que sejam feitos melhoramentos nas 
latrinas e práticas no longo prazo.

Esteja alerta a desenvolvimentos positivos:

• Pessoas com latrinas que desejam convencer outros
• Pessoas que avançam para a acção
• Pessoas em melhores condições económicas que

desejam ajudar os que estão em piores condições
• Líderes formais ou informais (por exemplo líderes

religiosos) convocando reuniões
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comecem a instalá-lo
• Emergência de líderes naturais
• Novos modelos/nova concepção de latrinas surgindo

com forte toque local
• Mecanismos inovadores de prevenção comunitária,

monitorização, penalização comunitária e expansão a
surgirem.

Seja sensível no encorajamento e no apoio que lhes dá. 
Não faça o trabalho deles. Não interfira de nenhuma 
forma que possa minar o seu sentido de apropriação e 
energia. Lembre-se – o processo é deles, não é seu.

Esteja alerta a desenvolvimentos negativos:
• Líderes antes envolvidos em programas de subsídios

para infra-estruturas opondo-se a auto-ajuda
• Líderes políticos e boateiros dizendo que os subsídios

podem estar a chegar
• Outras organizações com programas de subsídios

intervindo e subvertendo o CLTS
• Dúvidas levantadas por pessoas de fora sobre bases
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• Pessoal da linha da frente sentindo-se questionado e

ameaçado

Para o contrariar:
• Seja proactivo e encoraje líderes naturais a

expressarem-se
• Pergunte às pessoas se no passado os subsídios

funcionaram.
• Indique que o CLTS é um processo e que os problemas

técnicos e outros normalmente podem ser enfrentados
à medida que forem surgindo, por exemplo subindo na
escada de saneamento

• Investigue a validade de quaisquer dúvidas técnicas ou
outras que tenham sido levantadas.

• Explique ao pessoal da linha da frente os benefícios do
CLTS e traga-os para o processo.

• Convoque reuniões com outras comunidades onde
já se tenha feito o despertar de CLTS para troca de
experiências, planos e acções.

Onde várias comunidades tiverem sido simultaneamente 
sujeitas ao despertar (como frequentemente acontece 
com a formação de facilitadores), convoque pouco depois 
uma reunião conjunta. Peça aos líderes naturais que 
reportem a acção no processo de despertar, decisões 
comunitárias, acções já empreendidas, seus planos de 
acção e datas para declaração do estatuto de ODF. Os 
mais entusiásticos podem encorajar os “Faíscas dispersas” 
e os “Caixa de fósforos húmida” se ali estiverem.

A documentação vídeo de compromissos feitos por 
indivíduos nas primeiras fases pode ser muito efectiva 
para persuadir depois outros. Visualizar em vídeo os 
detalhes de construção de latrinas de baixo custo pode 
ajudar outros a verem o que poderiam fazer.

Este modelo de todas as aldeias da União foi preparado 
pelas comunidades locais da União Paschim Saitara de 

Chirir Bandar Upazilla, distrito de Dinajpur, no Bangladesh, 
durante uma exposição associada a um encontro de 

celebração de LFCA facilitada por ‘Nijeder Janya Nijera’ ou 
‘programa nós para nós’ da Care Bangladesh. Mais de sete 

mil pessoas de Uniões e subdistritos vizinhos visitaram a 
exposição associada à celebração.

��Saneamento Total Liderado pela Comunidade



Monitorização participativa e indicadores

O mapa feito no chão, quando redesenhado em papel, 
pode mostrar agregados familiares que têm latrinas 
e os que não as possuem. Publicamente dispostos no 
local de reunião onde todos o possam ver, pode servir 
para fazer lembrar o compromisso de actuar. À medida 
que os agregados familiares vão obtendo acesso a 
uma latrina (seja a sua própria latrina, seja uma latrina 
partilhada) e acabando com o fecalismo a céu aberto, 
os mapas poderão ser actualizados. Essa actualização 
poderá ser regularmente feita por líderes naturais. 
Alguns utilizaram diferentes cores para diferentes 
semanas de realização, e para latrinas partilhadas. O 
mapa serve assim de instrumento de monitorização 
e cria um espírito de competição entre os membros 
da comunidade para construírem as suas próprias 
latrinas. O mapa deverá ficar com muita vida, até que 

EM CIMA: Mapa utilizado para monitorização de 
progresso por uma comunidade da Etiópia em que se fez 
o despertar de CLTS.

 À esquerda: Uma 
comunidade LFCA no 
Bangladesh mostrando 
todos os seus agregados 
familiares e os tipos de 
latrina que construíram, 
bem como agregados 
familiares que não 
construíram latrinas no 
distrito ou distritos/
povoados adjacentes da 
aldeia. Cria-se assim um 
sentido de competição 
entre os distritos/
povoados.
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todos os agregados familiares estejam marcados 
como utilizando uma latrina e toda a aldeia se tenha 
declarado ODF.

Pergunte às comunidades e aos líderes naturais que 
outros indicadores pretendem utilizar para monitorizar 
o progresso. Encoraje-os a utilizarem-nos e a
tornarem-nos públicos na comunidade.

Monitorização do processo e do progresso

Os indicadores de processo e progresso a observar são:
• Número e gama de líderes naturais que emergem de

entre mulheres, homens, jovens e outros

• Agregados familiares que constroem latrinas
conjuntamente

• Latrinas partilhadas entre vizinhos ou familiares ou
grupos tradicionais ou outros

• Formação de novos grupos
• Pessoas em melhores condições económicas que se

apresentam para ajudar outros mais fracos e mais
pobres

• Reviver de grupos de cooperação comunitária
tradicional (como, por exemplo, o gotong royong em
Java e o debo na Etiópia)

• Voluntários, parteiras tradicionais e outros que se
tornem activos

• Novos slogans, canções e poemas
• Maior venda de material sanitário em mercados
• Emergência de diferentes modelos de latrinas
• Uso de materiais não convencionais para latrinas
• Emergência de sanções comunitárias contra

fecalismo a céu aberto
• Comunidades fornecendo ajuda colectiva aos que se

encontram em dificuldades
• Infra-estrutura saneamento dado como presente

(por exemplo a pessoas recém-casadas)
• Redução de doenças diarreicas e da venda de

medicamentos para essas doenças
• Diminuição de despesas de saúde e do rendimento

de curandeiros da aldeia
• Menos moscas

Potenciais líderes naturais

Os líderes naturais começam a emergir logo a partir 
do processo de despertar. Podem ser mulheres, 
homens, jovens, alunos de escolas, pessoas idosas e/ou 
pessoas com papéis especiais, tais como parteiras, 
chefes de aldeia, e outros. Os líderes naturais são 

À DIREITA: Modelo portátil 
e refractário de latrina de 
baixo custo criada por um 

líder natural associado a 
um consultor comunitário 

em Ahmednagar, no Estado 
de Maharashtra, na Índia. 
O líder natural leva o seu 

próprio modelo portátil 
inovador no seu saco onde 

quer que vá. Aproveita 
todas as oportunidades 

para falar às pessoas 
do CLTS e descreve este 

modelo simples. Observe os 
materiais locais, tais como 

recipientes plásticos de 
óleo de coco para cabelo, 

paus, folhas secas de 
palmeira, placas plásticas, 

terra e sacos plásticos 
utilizados para fazer o 

modelo.

À ESQUERDA: Os 
primeiríssimos dois Lideres 
Naturais, (à esquerda) 
Zafir Uddin Shad, e (à 
direita) Mansur Rahaman, 
Mosmoil, Baghmara, 
Rajshahi, Bangladesh, 
aqui vistos com o autor. 
Tornaram-se Consultores 
Comunitários de CLTS 
muito populares pela 
sua contribuição para 
o saneamento total
em Rajshani e distritos
adjacentes.
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activos ao longo do processo de construção, inovação, 
monitorização, desenvolvimento e implementação 
de normas e regras comunitárias, divulgação da 
construção e práticas na comunidade e divulgação 
para além da comunidade. O seu papel é crucial 
em todas as fases. A identificação contínua, o 
reconhecimento e o encorajamento de líderes naturais 
deverá ser parte de cada visita. Isto inclui dar-lhes 
voz em encontros públicos. Na indonésia, deu-se a 
líderes naturais um chapéu e uma camisete como 
distintivos de reconhecimento. Honre-os com convites 
para reuniões, e como oradores e facilitadores para 
processos de despoletamento em outras comunidades 
e promova-os selectivamente como formadores e 
facilitadores.

Procurar, encorajar e apoiar mulheres 
líderes naturais 

Líderes naturais do sexo feminino tendem a ser 
menos visíveis do que os seus homólogos masculinos 
na construção de latrinas, mas mais activas e 
responsáveis na sua manutenção, criando normas 
de uso e sustentando mudança comportamental no 
domínio da higiene. Poderão ser necessárias formas 
inovadoras de poupança, empréstimos materiais, 
reembolsos de dinheiro e formas de reciprocidade. 
Normalmente logo que as latrinas são construídas as 
mulheres encarregam-se delas e preparam as crianças 
para utilizarem os sanitários de forma higiénica.

Reconhecer e incentivar o papel das 
religiões e dos líderes religiosos

Frequentemente o apoio de líderes religiosos é 
muito efectivo e poderoso no aceleramento de acção 
colectiva local para se chegar ao estatuto de ODF. 
Recintos de Igrejas, Pagodes ou Mesquitas poderiam 
ser incluídos em passeios de reconhecimento ou 
poderiam ser utilizados para mapeamento em consulta 
com a comunidade local. Este procedimento ajuda a 
comunidade a ver condições e ambientes de locais de 
culto e que os seus líderes religiosos estão expostos a 
imundície. É aceitável para os monges estarem a comer 
o cocó da comunidade, ou a aceitar que as pessoas vão
rezar com roupa que moscas ou galinhas sujaram de
cocó enquanto secavam ao sol, entre outros? Muitas
vezes esse envolvimento motiva os próprios líderes
religiosos.
Num exercício de despertar em SNNPR, próximo

À ESQUERDA: Algumas 
mulheres Líderes Naturais 
muito conhecidas nas 
respectivas Uniões e 
Upazillas (subdistritos) no 
Bangladesh.
À ESQUERDA: Mulheres 
Líderes Naturais do distrito 
de Gaibanda.
Foto: SDU Care Bangladesh.
EM CIMA E EM BAIXO: 
Líderes Naturais do 
distrito de Rajshahi, do 
Bangladesh.
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de Awassa, na Etiópia, a equipa do passeio de 
reconhecimento pela área de fecalismo encontrou 
rolos de cocó debaixo de capim no recinto de uma 
igreja. Se alguns tentaram rapidamente cobri-los antes 
que outros pudessem vê-los, muitos já os tinham 
visto e gritaram que o seu recinto religioso também 
não tinha sido poupado ao fecalismo a céu aberto. 
Muitas mulheres que acompanharam o passeio de 
reconhecimento estavam terrivelmente zangadas por 
ver aquilo e gritaram. Isto ajudou a acelerar o processo 
e a fazer aproximar-se o momento de despertar.

Líderes religiosos em muitas aldeias do Bangladesh 
incentivam regularmente a comunidade local a acabar 
com o fecalismo a céu aberto através do sistema 
que as mesquitas utilizam para se dirigir ao público. 
Citando o Islão e o Corão sagrado, líderes religiosos 
explicaram a necessidade de limpeza e de se utilizar 
roupa limpa durante as orações.

No sul da Sumatra, na Indonésia, questões relacionadas 
com acabar com fecalismo a céu aberto e lavar as 
mãos com sabão depois de defecar e antes de comer 
eram regularmente discutidas num concurso semanal 
de leitura do Corão em aldeias em que se tinha 
despoletado o CLTS. Estas discussões tornaram mais 
rápido o processo de conquista do estatuto de CLTS.

Em muitas comunidades, significativos rendimentos 
disponíveis são direccionados para a construção 
física e manutenção de Igrejas, Mesquitas, Pagodes e 
templos e outras instalações religiosas. Grandes somas 
de dinheiro são regularmente recolhidas, de diferentes 
formas, de todos os membros da comunidade. São 
fortes exemplos de recuperação e solidariedade 
comunitárias. Se forem alvo de um bom despertar, 
as pessoas que gerem estes sistemas religiosos 
informais realizam acções conjuntas e apoiam acções 

locais colectivas, e, ajudando os pobres, conquistam o 
estatuto de ODF.

Encorajar a ajuda aos membros mais 
fracos e mais pobres da comunidade

Muitas vezes, como resultado de um bom e forte 
desencadeamento de CLTS, membros da comunidade 
com melhores condições económicas oferecem 
ajuda e apoio directo aos membros mais pobres. 
Essas ofertas de ajuda podem variar desde permitir 
a construção de latrinas nas margens dos seus 
terrenos ou fornecer algumas estacas de bambu ou 
tábuas de madeira, comprar lajes para os pobres, ou 
mesmo proporcionando empréstimos sem juros a 
companheiros da comunidade.

Esteja alerta para e promova a emergência de 
doadores na comunidade. Facilite a identificação 
dos mais fracos, mais pobres, que não tem terra 
ou de outra forma estão incapazes de construir as 
suas próprias sanitas. Podem ser velhos, viúvas, 
mães solteiras, portadores de deficiências, os que 
estão cronicamente doentes ou outros. Pergunte à 
comunidade reunida como é que resolveria estes 
problemas. Não faça sugestões. Podem esperar-
se propostas de acção em comunidades onde 
o saneamento total tiver sido completamente
compreendido. O seu papel é facilitar os laços entre
os mais fracos e os mais pobres e os que estão em
melhores condições e pretendem ajudá-los, seja com
mão-de-obra para abrir covas seja em construção,
materiais, dinheiro ou empréstimos.

À DIREITA: Líderes Naturais e Consultores 
Comunitários têm o seu próprio estilo de divulgação 

de mensagens e despertar do CLTS. Um líder natural, 
Shahid Ullah, actuando numa aldeia em Haidgaon, 

no distrito de Chittagong, no Bangladesh. O ritmo de 
expansão do CLTS depende grandemente da confiança 

do Governo e das ONGs na habilidade dos Líderes 
Naturais e do apoio que lhes dão e como os utilizam.
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Muitas vezes o espírito de entusiasmo de muitas 
famílias pobres para abandonarem o fecalismo a céu 
aberto encoraja os que estão em melhores condições a 
apresentarem-se espontaneamente para alargar a sua 
ajuda e apoio.

Envolver crianças na campanha

Durante cada processo de despertar, muitas crianças 
se reúnem e observam a brincadeira. Alguns da 
equipa de facilitação devem afastar as crianças da 
área de mapeamento dos adultos e envolvê-las em 
um igual processo de mapeamento infantil separado. 
Nesta fase elas podem ter rapidamente a ideia de 
acabar com o fecalismo a céu aberto. Ajude-as a 
desenvolverem slogans apropriados que podem dizer 
juntas caminhando em marcha pela aldeia. Encoraje 
os adultos a irem ver o mapa das crianças e escutar os 
seus compromissos, o que pode prosseguir bem depois 
do despertar e durante visitas de outras aldeias.

• Escolas e professores e crianças em conjunto podem
fazer muito. Pediu-se a crianças em escolas que
levantassem o braço se tivessem acesso a uma
latrina e se estivessem a utilizar alguma. As crianças
fizeram pressão em casa, onde cantam algumas
das canções de CLTS que aprenderam. As escolas
também ensinam e reforçam comportamentos de
higiene.

EM CIMA: As crianças desempenham um papel muito 
importante em cada despertar de CLTS. Quando é bem 
facilitado, através da análise das crianças os pais e 
os adultos tomam sempre conhecimento de novas 
realidades. Numa aldeia tanzaniana, crianças indicam 
matas onde defecam a caminho da escola.
EM CIMA: Numa aldeia nas montanhas dos Andes 
da Bolívia, onde tiveram, durante anos, um ineficaz 
programa de fornecimento grátis de hardware, crianças 
gritando slogans contra fecalismo a céu aberto foram ao 
local onde estava a ser desencadeado com os adultos o 
CLTS. Pais hesitantes ficaram espantados e motivados, 
pelos seus próprios filhos, que tentavam convencê-los a 
acabar com o FCA. 

As suas mentalidades 
mudaram bruscamente. 
De facto, uma ‘esperança 
de chama’ transformou-
se em ‘fogo em bomba de 
gasolina’ onde as crianças 
foram os catalisadores.

�0 Directrizes de para o Pós-despertar

As crianças como poderosas forças de mudança

Em distritos no NW do Bangladesh, as crianças eram 

conhecidas como bichhu bahini - o exército de escorpiões. 

Deram-lhes apitos, e elas saíram à procura de pessoas 

que faziam fecalismo a céu aberto. Um jovem disse que 

durante a campanha para o estatuto de LFCA ele tinha 

soprado o seu apito pelo menos �0 vezes. Em alguns 

casos eles realizaram goo jhanda, assinalando montes de 

cocó com o nome da pessoa responsável.

No Distrito de Sijunjung, na Sumatra Oriental, crianças 

com o mesmo modo de pensar procuraram renitentes, 

mas aqui, numa cultura muito musical, cantaram a 

canção da campanha perante o ofensor.

Em Homa Bay, no Quénia, as crianças desempenharam 

um importante papel e traçaram o seu próprio plano de 

acção, que apresentaram aos mais velhos.

EM CIMA: Crianças numa aldeia próxima de Llallagua, 
no Norte da Bolívia, apresentando o seu diagrama de 
vias de contaminação fecal oral em frente de um grande 
mapa da área de fecalismo.

À DIREITA: O papel das crianças no desencadeamento 
de CLTS é enorme. Um jovem analista explicando 
constatações no mapa de uma aldeia em SNNPR, na 
Etiópia.

EM BAIXO: Marcha de crianças gritando slogans contra o 
fecalismo a céu aberto numa aldeia no Ibb Governate, no 
Iémen.
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Actividades da campanha de crianças, Java 
Oriental

Na aldeia de Purworejo, no Distrito de Lumajang, em 

Java Oriental, os alunos da escola desempenharam um 

importante papel na transformação da aldeia em ODF. 

Estudantes de quatro escolas elementares e uma júnior 

foram envolvidos nas seguintes actividades: 

• Marchas regulares com slogans contra o fecalismo a

céu aberto até toda aldeia se tornar ODF

• Passeios de reconhecimento para diferentes locais e

bairros, para sítios de grande imundície, incluindo os

de fecalismo.

• Recolha de informação de cada agregado familiar

sobre o seu tipo de latrina e comportamento

de higiene. Conferiu-se a cada estudante a

responsabilidade de recolher dados de dez agregados

familiares e de os reportar.

• Observação de fontes de água, para observar tipos de

recipiente utilizados para armazenar água para beber,

e larvas de mosquito e outros contaminantes em

contentores de água de maiores dimensões.

EM CIMA: Rapariga escrevendo o plano de acção, Homa 
Bay, Quénia
Foto: Philip Otieno, Plan Quénia

À ESQUERDA: Crianças 
apresentando o plano de 
acção aos mais velhos, 
Homa Bay, Quénia. Foto: 
Philip Oteino, Plan Quénia

EM CIMA: Apresentação 
feita por crianças de vias 
de contaminação fecal 
oral. Percepção de crianças 
de La Paz, na Bolívia, da 
quantidade de cocó e da 
sua entrada para as casas.

À ESQUERDA: Alunos de 
escolas a cantarem canções 
contra o fecalismo a céu 
aberto em Muara Enin, Sul 
da Sumatra, Indonésia.

�2 Directrizes de para o Pós-despertar

Facilitar o acesso a infra-estruturas de 
saneamento (Ver também comercialização 
na próxima secção)

Os facilitadores ajudariam na criação de laços com 
mercados locais.

Na maior parte dos casos, onde O CLTS tiver sido 
despertado em alguma escala, a procura de infra-
estrutura de saneamento foi superior à oferta. A 
falta de infra-estrutura de baixo custo pode impedir 
o progresso no CLTS e que se suba na escada de
saneamento. É frequente os materiais convencionais
serem também bastante caros, frágeis, pesados,
padronizados com pouca ou nenhuma escolha,
e não estão disponíveis em áreas remotas. Nem
todos quererão optar pelos materiais mais baratos.
Tente assegurar uma boa diversidade de opção nos
materiais.

À medida que o CLTS for progredindo, vai aumentando 
a procura de melhores materiais de saneamento, e, 
com a mudança nos comportamentos de higiene, as 
pessoas tendem a melhorar a concepção e a qualidade 
das suas latrinas. É importante que se conheçam os 
diferentes estágios do processo de CLTS e que se 
alarguem a ajuda e o apoio em conformidade. Pouco 
após o desencadeamento ou a conquista do estatuto 
de ODF, os que estão em melhores condições nas 
comunidades tendem a passar para latrinas de melhor 
qualidade e a melhorar as existentes. Alguns podem 
decidir passar directamente para latrinas avançadas 
e saltar modelos de baixo custo de ‘fossa directa’, 
independentemente do custo.

Acções imediatas que podem ser 
empreendidas:
• identificar o que é necessário (por exemplo, lajes...

Na Tanzânia e na Etiópia, foram necessidades
urgentes: uma cobertura com pega para latrinas de
fossa, e tubos de plástico para os gases)

• incentivar inovação e produção
• convidar comerciantes locais para encontros de

CLTS na aldeia para se interagir face a face com a
comunidade e compreender as suas necessidades,
bem como para se estimar o mercado potencial.

• explorar fontes de materiais disponíveis localmente
em mercados próximos e informar, explicar e
motivar comerciantes estimulando-os a fornecer o
que for necessário

• incentivar e arranjar uma exposição e feira
comunitária de infra-estrutura de saneamento

• incentivar líderes naturais a trazerem infra-
estrutura para as suas aldeias

• formar líderes naturais e outros nas comunidades
para produzirem infra-estrutura

• procurar conhecer tecnologias apropriadas de baixo
custo (tais como bacias de plástico inquebráveis
e leves, de grande inclinação, revestidas de fibra
de vidro de superfície lisa) e pôr os retalhistas em
contacto com os fornecedores.

Os intermediários locais de infra-estrutura e os 
possuidores de lojas de comércio geral encontram no 
CLTS uma oportunidade de negócio e para ajudar as 
comunidades. Podem responder à oportunidade e à 
procura trazendo materiais de saneamento de vilas 
e cidades próximas para venda a retalho a membros 
da comunidade. Muitas vezes eles alargam o apoio 
fornecendo bacias e outros materiais a crédito sem 
juros. O crédito tende a ser prontamente reembolsado, 
por exemplo através do rendimento de colheitas. 
Amigos e familiares de alguns dos comerciantes a viver 
na cidade ajudam no desenvolvimento de mais fortes 
laços funcionais com o mercado urbano existente.

A procura latrinas de melhor qualidade e mais duráveis 
surge quando as latrinas de fossa ficam destruídas 
na sequência de fortes chuvas ou inundações. 
Normalmente, famílias, especialmente as mulheres, 
não querem voltar para o fecalismo a céu aberto. É o 
momento em que os membros de uma comunidade 
procuram alternativas, especialmente as melhores 
opções de modelos de sanitas e latrinas. É importante 

À Direita: Marcha de crianças a recitar slogans contra o 
fecalismo numa aldeia no distrito de Kenana da Serra 
Leoa. A marcha pararia por momentos em frente das 

casas que ainda continuassem a praticar fecalismo a céu 
aberto.

��Saneamento Total Liderado pela Comunidade



Actividades da campanha de crianças, Java 
Oriental

Na aldeia de Purworejo, no Distrito de Lumajang, em 

Java Oriental, os alunos da escola desempenharam um 

importante papel na transformação da aldeia em ODF. 

Estudantes de quatro escolas elementares e uma júnior 

foram envolvidos nas seguintes actividades: 

• Marchas regulares com slogans contra o fecalismo a

céu aberto até toda aldeia se tornar ODF

• Passeios de reconhecimento para diferentes locais e

bairros, para sítios de grande imundície, incluindo os

de fecalismo.

• Recolha de informação de cada agregado familiar

sobre o seu tipo de latrina e comportamento

de higiene. Conferiu-se a cada estudante a

responsabilidade de recolher dados de dez agregados

familiares e de os reportar.

• Observação de fontes de água, para observar tipos de

recipiente utilizados para armazenar água para beber,

e larvas de mosquito e outros contaminantes em

contentores de água de maiores dimensões.

EM CIMA: Rapariga escrevendo o plano de acção, Homa 
Bay, Quénia
Foto: Philip Otieno, Plan Quénia

À ESQUERDA: Crianças 
apresentando o plano de 
acção aos mais velhos, 
Homa Bay, Quénia. Foto: 
Philip Oteino, Plan Quénia

EM CIMA: Apresentação 
feita por crianças de vias 
de contaminação fecal 
oral. Percepção de crianças 
de La Paz, na Bolívia, da 
quantidade de cocó e da 
sua entrada para as casas.

À ESQUERDA: Alunos de 
escolas a cantarem canções 
contra o fecalismo a céu 
aberto em Muara Enin, Sul 
da Sumatra, Indonésia.

�2 Directrizes de para o Pós-despertar

Facilitar o acesso a infra-estruturas de 
saneamento (Ver também comercialização 
na próxima secção)

Os facilitadores ajudariam na criação de laços com 
mercados locais.

Na maior parte dos casos, onde O CLTS tiver sido 
despertado em alguma escala, a procura de infra-
estrutura de saneamento foi superior à oferta. A 
falta de infra-estrutura de baixo custo pode impedir 
o progresso no CLTS e que se suba na escada de
saneamento. É frequente os materiais convencionais
serem também bastante caros, frágeis, pesados,
padronizados com pouca ou nenhuma escolha,
e não estão disponíveis em áreas remotas. Nem
todos quererão optar pelos materiais mais baratos.
Tente assegurar uma boa diversidade de opção nos
materiais.

À medida que o CLTS for progredindo, vai aumentando 
a procura de melhores materiais de saneamento, e, 
com a mudança nos comportamentos de higiene, as 
pessoas tendem a melhorar a concepção e a qualidade 
das suas latrinas. É importante que se conheçam os 
diferentes estágios do processo de CLTS e que se 
alarguem a ajuda e o apoio em conformidade. Pouco 
após o desencadeamento ou a conquista do estatuto 
de ODF, os que estão em melhores condições nas 
comunidades tendem a passar para latrinas de melhor 
qualidade e a melhorar as existentes. Alguns podem 
decidir passar directamente para latrinas avançadas 
e saltar modelos de baixo custo de ‘fossa directa’, 
independentemente do custo.

Acções imediatas que podem ser 
empreendidas:
• identificar o que é necessário (por exemplo, lajes...

Na Tanzânia e na Etiópia, foram necessidades
urgentes: uma cobertura com pega para latrinas de
fossa, e tubos de plástico para os gases)

• incentivar inovação e produção
• convidar comerciantes locais para encontros de

CLTS na aldeia para se interagir face a face com a
comunidade e compreender as suas necessidades,
bem como para se estimar o mercado potencial.

• explorar fontes de materiais disponíveis localmente
em mercados próximos e informar, explicar e
motivar comerciantes estimulando-os a fornecer o
que for necessário

• incentivar e arranjar uma exposição e feira
comunitária de infra-estrutura de saneamento

• incentivar líderes naturais a trazerem infra-
estrutura para as suas aldeias

• formar líderes naturais e outros nas comunidades
para produzirem infra-estrutura

• procurar conhecer tecnologias apropriadas de baixo
custo (tais como bacias de plástico inquebráveis
e leves, de grande inclinação, revestidas de fibra
de vidro de superfície lisa) e pôr os retalhistas em
contacto com os fornecedores.

Os intermediários locais de infra-estrutura e os 
possuidores de lojas de comércio geral encontram no 
CLTS uma oportunidade de negócio e para ajudar as 
comunidades. Podem responder à oportunidade e à 
procura trazendo materiais de saneamento de vilas 
e cidades próximas para venda a retalho a membros 
da comunidade. Muitas vezes eles alargam o apoio 
fornecendo bacias e outros materiais a crédito sem 
juros. O crédito tende a ser prontamente reembolsado, 
por exemplo através do rendimento de colheitas. 
Amigos e familiares de alguns dos comerciantes a viver 
na cidade ajudam no desenvolvimento de mais fortes 
laços funcionais com o mercado urbano existente.

A procura latrinas de melhor qualidade e mais duráveis 
surge quando as latrinas de fossa ficam destruídas 
na sequência de fortes chuvas ou inundações. 
Normalmente, famílias, especialmente as mulheres, 
não querem voltar para o fecalismo a céu aberto. É o 
momento em que os membros de uma comunidade 
procuram alternativas, especialmente as melhores 
opções de modelos de sanitas e latrinas. É importante 

À Direita: Marcha de crianças a recitar slogans contra o 
fecalismo numa aldeia no distrito de Kenana da Serra 
Leoa. A marcha pararia por momentos em frente das 

casas que ainda continuassem a praticar fecalismo a céu 
aberto.

��Saneamento Total Liderado pela Comunidade



que se fique vigilante se essas situações estiverem 
a aparecer em aldeias ODF poucos meses depois 
de terem conquistado esse estatuto. Encorajando/
desenvolvendo empreendedores locais e edificando 
laços funcionais com o mercado, as crescentes 
necessidades de infra-estrutura de saneamento 
poderiam ser satisfeitas com um maior envolvimento da 
comunidade.

Verificação e certificação do estatuto de 
ODF

Verificar o estatuto de ODF é uma actividade 
fundamental. A verificação implica inspecção para 
avaliar se uma comunidade está ODF. A certificação é a 
confirmação do estatuto e o seu reconhecimento oficial. 
Especialmente onde houver recompensas pelo estatuto 
de ODF, as comunidades e os funcionários podem estar 
motivados a procurar a certificação antes de o estatuto 
de ODF ser plenamente atingido. Onde a certificação 
conduz a recompensas comunitárias, conhecem-se casos 
de burla e corrupção. Para o evitar, e para assegurar 
padrões de ODF sustentados, tem sido utilizadas muitas 
e diversas abordagens. Podem ser e foram realizadas 
inspecções por uma combinação de:

• Pessoas de comunidades vizinhas (especialmente
quando há competição)

• Líderes naturais e outros de comunidades ODF
• Um comité estatal
• Pessoal de departamentos do Estado
• Pessoal de ONGs
• Professores
• Membros do público em geral. Por exemplo, muitos

convidados poderão vir de aldeias vizinhas

Alguns princípios e práticas úteis:

• Renovação dos membros de comités de verificação e
certificação (para reduzir o perigo de corrupção onde
há prémios)

• Líderes naturais de aldeias ODF como membros de
equipas de inspecção

• Ter mulheres membros para investigar
especificamente providências sanitárias das mulheres

• Mais de uma visita de verificação
• Uma visita de surpresa
• Todos os membros do comité assinarem qualquer

verificação ou certificação
• Nenhuma certificação oficial, a menos que tenha sido

mantida por seis meses
• Onde tiver havido verificação minuciosa e rigorosa,

pode erguer-se um painel à entrada de uma aldeia,

declarando-a ODF
• Onde toda uma área administrativa estiver a ser

verificada, podem ser informados e convidados
a participar muitos membros de organizações e
do público, como com o subdistritos no NW do
Bangladesh (onde, em um caso, os “inspectores”
chegaram a ser uns 500).

Um teste do padrão das declarações e certificações pode 
ser a frequência com que elas são detidas e retiradas. 
Os líderes naturais são os inspectores com maior 
probabilidade de serem bons observadores e rigorosos. 
Onde participaram no Cambodja, 7 de 11 comunidades 
falharam.

Podem ser actividades de verificação:
• Visitas a antigos locais de FCA
• Verificação antes do amanhecer ou depois do

anoitecer
• Inspecção de latrinas
• Verificar se os caminhos que conduzem às latrinas

foram utilizados
• Conversas com pessoas idosas e crianças
• Perguntar como uma comunidade monitorizará por si

a mudança comportamental em termos de higiene
• Marcas distintas e visíveis indicando mudança

comportamental na higiene, por exemplo, sabão para
lavar as mãos, recipientes de água perto de latrinas,
etc.

• Inquirir sobre infracções e o que foi feito
• Seguir animais que comem cocó (Ver caixa)
• Verificar se todas as latrinas suspensas e flutuantes

foram demolidas
• Quando incluídas como membros de equipa de

avaliação, pessoas de comunidades ODF muitas vezes
utilizam muitos truques inovadores para verificar
o estatuto de ODF, por exemplo, cortar manga, ou
jaca ou algum outro fruto (com forte aroma que
atraia moscas) ao ar livre e esperar para verificar se
houve alguma redução da população de moscas por
estarem ODF.

Avaliadores da comunidade e fezes de animais

Um caminho falso. Na União Majher Char, no distrito de 

Kishorganj, no Bangladesh, um membro do grupo, um 

aldeão de uma aldeia vizinha, desapareceu. Os outros 

esperaram por ele. Quando ele foi finalmente encontrado, 

ele disse que tinha ido fazer as suas obrigações. Tinha 

estado a seguir uma galinha que acreditou ter feito cocó 

nas suas pernas. No entanto, ela tinha-o levado não para 

cocó humano mas para esterco de vaca.

�� Directrizes de para o Pós-despertar

Os grandes problemas enfrentados na verificação 
e certificação quando se eleva a escala podem ser 
ilustrados pelo exemplo de Nirmal Gram Purus, na Índia 
(Ver caixa). A chave para fazer a expansão com rigor 
reside provavelmente em sistemas descentralizados 
com apropriação local.

Celebrando a conquista do estatuto de ODF

Trabalhe para criar um relacionamento saudável entre 
comunidades ODF e o governo local. Salvaguarde-se 

Expandir fazendo Verificação e Certificação

Expandir fazendo verificação e certificação é uma 

questão problemático, especialmente quando há 

prémios. Na Índia, o esquema de Nirmal Gram Puruskar 

(NGP) atribui recompensas a comunidades que alcançam 

o estatuto de LFCA e são ambientalmente limpas.

Líderes de comunidades bem sucedidas têm sido

honrados pelo Presidente, e as comunidades recebem

um prémio financeiro substancial. No início, a verificação

e certificação eram rigorosas, e uma comunidade no

distrito de Mandi, em Himachal, que tinha feito um

grande esforço, falhara porque, por engano, tinha

pintado nas portas de dois compartimentos-armazém

TOILET (apesar desses quartos não terem lajes). Mais

recentemente, como chegou aos milhares o número de

candidatos (reportados como sendo provavelmente

uns 1�.000 em 200�), a verificação e certificação foi

contratada a ONGs, que, por sua vez, subcontrataram

outros, que em alguns casos também subcontrataram

novamente, por vezes indivíduos não qualificados, por

uma fracção da remuneração original. Uma fonte bem

informada disse que onde isto aconteceu o resultado

podia ser “uma anedota”; e quando um bom resultado

traz prestígio e uma recompensa substancial, é óbvio

há campo para abuso. Tal facto contrasta com o relativo

rigor de muita outra verificação realizada localmente e

quando não há prémios senão reconhecimento, orgulho,

respeito por si próprio e outros benefícios inerentes às

condições de ODF.

de apoio mal conduzido da parte do pessoal estatal se 
procurarem introduzir subsídios para infra-estrutura. 
Tire proveito de apoio informado e entusiástico onde 
este for revelado.
Uma boa maneira de o fazer é envolver o governo local 
na comemoração da conquista do estatuto de ODF. 
Sempre que uma comunidade ou unidade mais vasta 
atingir o estatuto de ODF, organize uma celebração 
concebida como recompensa, visando também gerar 

entusiasmo e compromisso, entre outros. Convide 
funcionários seniores, políticos, jornalistas e outros 
de órgãos dos comunicação social, e chefes de outras 
comunidades ou unidades administrativas do mesmo 
nível. Tente assegurar que os VIPs que falarem estejam 
bem informados. Encoraje-os a convidarem outros 
para fazerem declarações públicas sobre progressos 
e planos. Uma vez alcançado o saneamento total, 
encoraje os membros da comunidade a erguerem um 
painel ou sinal onde isso seja dito, o que aumentará 
o seu sentimento de orgulho e servirá para despertar
interesse de visitantes à aldeia que possam estar
interessados em fazer o mesmo quando regressarem a
suas casas.

Monitorização e manutenção do estatuto 
de ODF

É também indício de sustentabilidade quando a 
tendência geral numa comunidade é subir na escada 
de saneamento. A mudança comportamental como 
o fundamental para a sustentabilidade do estatuto
de ODF pode ser melhor monitorizada pela própria
comunidade.

Se forem aplicadas sanções contra alguns indivíduos 
por fecalismo a céu aberto, isso poderá indicar 
sustentabilidade social. As latrinas podem ter uma 
vida curta, especialmente as primeiras de baixo custo 
fabricadas localmente: passado um ano ou pouco 
mais, elas podem ter ficado cheias, as covas podem ter 
ficado destruídas ou o abrigo pode ter caído. É sinal 
de sustentabilidade quando um agregado familiar 
espontaneamente constrói outra, especialmente 
quando melhor e mais durável. É também um sinal 
de sustentabilidade quando a tendência geral numa 
comunidade é subir na escada de saneamento.

A monitorização indicará se é eventualmente 
necessária mais facilitação. Por vezes é preciso fazer-
se um acompanhamento ligeiro para, por exemplo, 
encorajar os membros da comunidade a persistirem 
nos compromissos que tiverem feito ou encorajar 
a partilharem latrinas para alcançarem o estatuto 
de ODF. Normalmente, os líderes naturais podem 
encarregar-se disso.
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que se fique vigilante se essas situações estiverem 
a aparecer em aldeias ODF poucos meses depois 
de terem conquistado esse estatuto. Encorajando/
desenvolvendo empreendedores locais e edificando 
laços funcionais com o mercado, as crescentes 
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Especialmente onde houver recompensas pelo estatuto 
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de ODF ser plenamente atingido. Onde a certificação 
conduz a recompensas comunitárias, conhecem-se casos 
de burla e corrupção. Para o evitar, e para assegurar 
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• Pessoal de departamentos do Estado
• Pessoal de ONGs
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• Membros do público em geral. Por exemplo, muitos

convidados poderão vir de aldeias vizinhas

Alguns princípios e práticas úteis:

• Renovação dos membros de comités de verificação e
certificação (para reduzir o perigo de corrupção onde
há prémios)

• Líderes naturais de aldeias ODF como membros de
equipas de inspecção

• Ter mulheres membros para investigar
especificamente providências sanitárias das mulheres

• Mais de uma visita de verificação
• Uma visita de surpresa
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• Inspecção de latrinas
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• Conversas com pessoas idosas e crianças
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• Verificar se todas as latrinas suspensas e flutuantes

foram demolidas
• Quando incluídas como membros de equipa de

avaliação, pessoas de comunidades ODF muitas vezes
utilizam muitos truques inovadores para verificar
o estatuto de ODF, por exemplo, cortar manga, ou
jaca ou algum outro fruto (com forte aroma que
atraia moscas) ao ar livre e esperar para verificar se
houve alguma redução da população de moscas por
estarem ODF.

Avaliadores da comunidade e fezes de animais

Um caminho falso. Na União Majher Char, no distrito de 
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cocó humano mas para esterco de vaca.
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encarregar-se disso.
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Histórias da Etiópia

O CLTS foi primeiramente apresentado à Plan Etiópia 

e sete outros países Plan da África Central, Oriental 

e Austral em Fevereiro-Março de 200�. Durante um 

workshop de formação, os participantes desencadearam o 

CLTS em doze aldeias nos arredores de Awassa, na Região 

das Nações, Nacionalidades e Povos do Sul da Etiópia 

(SNNP), no Sudoeste da Etiópia. Até três meses após o 

workshop de formação mais de �0 aldeias se declararam 

LFCA sob o acompanhamento da Plan Etiópia. O factos que 

se seguem são excelentes exemplos empoderamento/

aumento do poder de participação e decisão local que 

emergiu graças ao despertar do ODF.

Os praticantes de fecalismo a céu aberto
Apanharam o seu próprio castigo

Há uma nova forma de fazer as coisas em Fura Kebele 

(aldeia) na Etiópia. Designam-na de saneamento total 

liderado pela comunidade (CLTS), mas parte dele é 

muito mais simples que isso. Nenhum fecalismo a céu 

aberto, nunca mais. Naquela aldeia etíope, algumas 

pessoas pensavam que a nova regra não se lhes aplicava 

e continuaram com as práticas de outrora. Todavia, bem 

depressa os homens apanhados com as calças para baixo 

gostariam de ter respeitado a vontade da comunidade: 

viram-se a carregar o seu próprio cocó para a latrina mais 

próxima.

A senhora Weizero é um dos líderes naturais comunitários 

que prometeram tornar a sua aldeia ODF quando o CLTS 

foi introduzido, em Fevereiro de 200�, e mostrou que 

tencionava enfrentar os infractores em flagrante. Eis 

palavras suas que ficaram registadas:

“Depois da abordagem de CLTS ter sido introduzida, cada 

agregado familiar na nossa aldeia abriu uma latrina 

para si. Para os caminhantes, construímos sete latrinas 

colectivas ao longo da estrada principal que leva ao 

recinto do mercado. Depois de todos estes esforços, eu 

encontrei quatro homens em diferentes momentos a 

fazerem fecalismo a céu aberto na nossa aldeia. Ordenei 

que  apanhassem o seu cocó com as suas próprias mãos e 

o levassem para uma latrinas nas proximidades. Como os 

apanhei com as calças para baixo, eles não resistiram; só 

me pediram que os deixasse apanhar o cocó com folhas. 

Deixei que fizessem isso e eles levaram-no com folhas 

para a latrinas.

Outro aldeão, Jemal Worku, disse: “Eu apanhei uns 

caminhantes a prepararem-se para fazerem fecalismo. 

Gritei e travei-os antes de eles defecarem. Estou sempre 

vigilante para manter a nossa aldeia limpa e livre de 

fecalismo a céu aberto”.

Em Fura Kebele, Belayinesh e Jemal tornaram-se dois 

guardiões de saneamento e higiene e apelaram a todos 

os aldeãos a juntarem-se a eles. Ato Argachew Boa, 

Presidente de Fura Kebele, prometeu continuar a melhorar 

a qualidade das instalações de saneamento. Nos seus 

esforços, a comunidade recebeu o apoio da Plan Etiópia, 

da Water Action e dos gabinetes locais de Saúde e Água 

de Wereda. Um extensionista de saúde, Dichtu Assefash, 

não tem dúvida da importância das mudanças: “Na nossa 

aldeia, o fecalismo a céu aberto está a passar à história.”

Nenhum subsídio, nenhuma obrigação – mas a iniciativa 

comunitária apresenta números de saneamento cada vez 

mais elevados. As primeiras oito aldeias em Shebedino 

Woreda, na Etiópia, adoptaram saneamento total liderado 

pela comunidade (CLTS) em Fevereiro de 200�. Menos de 

três meses depois, foi expandido para �� aldeias e mais 

1.��� agregados familiares tinham construído latrinas de 

fossa por sua própria iniciativa. Ato Getinet Kassa, chefe 

do Gabinete de Saúde em Shebedino Woreda, observa que 

todos os 1.2�� agregados familiares em Fura Kebeke têm 

agora latrinas, e que ��� delas foram construídas após ter 

sido introduzido o CLTS. 

Custos insignificantes

A Plan Etiópia apoiou esta iniciativa a um custo 

insignificante, cerca de 2.000 dólares para treinar 

líderes naturais comunitários, Agentes de Saúde de 

Aldeia, Extensionistas de Saúde e pessoal de instituições 

parceiras. No passado, a Plan costumava gastar cerca de 

2� dólares por agregado familiar só para a plataforma de 

saneamento. Apoiar a introdução de 1.��� latrinas teria, 

portanto, custado mais de ��.000 dólares. Hoje não há 

nenhum subsídio! Nenhuma imposição! As comunidades 

estão a fazê-lo por sua própria iniciativa e a seu próprio 

custo. Parecem determinadas e entusiásticas para 

tornar as suas aldeias livres de fecalismo a céu aberto. 

Há também um bom relacionamento entre os diferentes 

actores: a Plan Etiópia, a Water Action, os Gabinetes de 

Água e Saúde de Shebedino Woreda, Líderes Naturais 

Comunitários e comunidades. Evidências indicam que 

o CLTS faz uma diferença no saneamento e higiene e 

ajuda a pôr fim ao fecalismo a céu aberto. No entanto 

são importantes factores uma facilitação adequada e 

acompanhamento contínuo centrados na qualidade e no 

uso.
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Medo do espírito do mal – o Charm

Charm é o termo local utilizado pela ‘sociedade secreta 

Poro’ das províncias austral e oriental e parte da província 

nortenha da Serra Leoa. Significa uma estrutura física 

como um tripé feito de paus e bambus envolvidos com 

folhas de uma forma especial. Trata-se de um sinal 

utilizado para fazer com que as pessoas tenham medo 

de espíritos do mal. O espírito do mal entra no corpo e 

provoca doenças que podem resultar em morte. Onde 

quer que o sinal do Charm seja erguido, as pessoas 

evitam esses locais com receio de que ele as ataque. 

Sempre que as pessoas visitam esses locais com más 

intenções, acredita-se que são atacadas pelo espírito. Os 

tripés são geralmente colocados em áreas de plantação, 

machambas, bosques secretos (que só os membros da 

sociedade secreta estão autorizados a visitar), mesmo em 

locais com construções.

Na aldeia de Kpai de Chiefdom ‘Small Bo’ no distrito de 

Kenema, na Serra Leoa, a comunidade local utilizou o sinal 

do Charm para meter às pessoas medo de certas áreas de 

fecalismo a céu aberto.

Joseph A. Bangura, Engenheiro do Programa, Christian Aid 

to Under Assisted Societies Everywhere (CAUSE), Serra 

Leoa
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sociedade secreta estão autorizados a visitar), mesmo em 

locais com construções.

Na aldeia de Kpai de Chiefdom ‘Small Bo’ no distrito de 

Kenema, na Serra Leoa, a comunidade local utilizou o sinal 

do Charm para meter às pessoas medo de certas áreas de 

fecalismo a céu aberto.

Joseph A. Bangura, Engenheiro do Programa, Christian Aid 

to Under Assisted Societies Everywhere (CAUSE), Serra 

Leoa
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Capítulo 5

EXPANDINDO O CLTS E INDO 
MAIS ALÉM

Desde a descoberta do CLTS, em finais de 1999, tem sido rápida a aquisição 
de experiência com a sua expansão: o CLTS já foi introduzido em pelo menos 
15 países. Tal expansão deveu-se principalmente a formação prática feita 
pelo autor principal, que de 2000 a 2007 realizou pelo menos 65 workshops 
para esse efeito de nível regional, nacional e internacional em pelo menos 15 
países. A formação destinou-se a mais de 1.400 formadores, profissionais, 
assessores de água e saneamento, funcionários estatais seniores, pessoal 
de ONGs e organizações de financiamento, e pessoal extensionista de 
campo de pelo menos 50 diferentes instituições. Tornaram-no possível as 
iniciativas e a ajuda de várias organizações nacionais e internacionais de 
desenvolvimento que apoiaram activamente não só a introdução em novos 
países mas também a expansão e propagação no interior de cada um. (Para 
a especificação de agências, países e formações, consultar www.livelihoods. 
org/hot_topics/CLTS.html)

Muitos dos formados deram, por sua vez, formação prática em despertar a 
pessoas no seio das suas organizações. Pelo menos na Índia, no Bangladesh, 
na Indonésia e no Paquistão, esta formação foi alargada a outros não 
pertencentes às suas organizações, incluindo pessoas a trabalhar no Estado. 
Se algumas dessas formações foram muito boas, registou-se também a 
tendência de um número considerável não ser de muito boa qualidade.

Reunião e celebração de massas organizada por comunidades ODF para celebrar o sucesso 
de iniciativas lideradas pela comunidade do Distrito de  Gondola, Manica, Moçambique. 

O presidente e membros de Conselhos de Uniões do distrito e de distritos vizinhos 
são convidados a participar activamente nesses encontros e celebrações. Promotores 

emergentes de entre os representantes das populações eleitos contribuem directamente 
para a propagação e expansão do CLTS encorajando outros.

Foto: © UNICEF Mozambique/2016/Américo Muianga
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O que fazer e não fazer na formação e 
propagação

O que se segue deverá ser, certamente, alterado e 
acrescentado. As condições variam e as estratégias terão 
de ser diferentes, mas sabe-se o suficiente para poder 
apresentar sugestões, tanto de senso comum como 
baseadas em experiência. Eis alguns aspectos essenciais e 
outros que deverão ser evitados.

O que fazer
• Identificar formadores práticos entre os que já foram 

treinados que tenham um bom historial de despertar e já 
tenham feito ignição em comunidades onde o processo 
está a correr bem.

• Seleccionar, formar e apoiar bons facilitadores 
práticos em organizações comprometidas com o CLTS

• Frisar bem que toda a formação é prática, envolvendo 
experiência prática de despertar em comunidades. Toda 
a formação deve incluir aprendizagem experiencial de 
despertar e acompanhamento imediato.

• Esforçar-se por obter de formadores e facilitadores-
chave compromissos para tempo inteiro

• Organizar facilitadores para trabalharem em equipas 
em todo o pré-despertar, despertar e pós-despertar.

• Iniciar onde as condições forem mais favoráveis e partir 
daí para condições que constituam maiores desafios (Ver 
capítulo 2, Pré-despertar).

• Procurar e trabalhar em rede com promotores que 
estejam comprometidos com o CLTS e possam dar apoio 
sustentado.

• Montar campanhas
• Incentivar competição. Celebrar sucessos
• Promover inovação e aprendizagem. Utilizar 

comunidades ODF como laboratórios de aprendizagem.
• Identificar e apoiar facilitadores comunitários de 

entre líderes naturais nas comunidades onde já se 
tenha feito o despertar de CLTS e dar-lhes qualquer 
formação, encorajamento e apoio necessários para o 
despertar e acompanhamento com outras comunidades.

• Verificar o progresso após o despertar. Se o progresso 
for fraco, parar o despertar e rever todo o processo para 
descobrir o que está errado.

• Procurar fazer com que o movimento de CLTS se auto-
propague.

• Considerar o uso de CLTS uma estratégia de entrada 
para outras iniciativas de desenvolvimento lideradas pela 
comunidade.

O mais importante de tudo é, talvez:

• Assegurar que toda a formação seja prática e inclua o 
despertar em comunidades.

Para prevenir grandes perigos e erros, lembre-se do 
abuso em grande escala da ARP com formação em sala 
de aula, negligenciando comportamentos e atitudes, 
e  actividades pontuais sem acompanhamento ou 

resultados, propagação de instrumentos sem aumentar 
o poder de participação e decisão das comunidades/sem 
empoderar as comunidades. Já aconteceu com o CLTS e 
deve ser evitado a todo o custo, o que significa: 

Não fazer
• Não sacrificar qualidade por velocidade procurando 

expansão
• Não permitir nem apoiar qualquer formação de 

formadores ou facilitadores com lições em salas de aula 
sem despertar e acompanhamento práticos

• Não se envolver com agências de formação ou 
instituições que não trabalhem no terreno com 
saneamento mas estejam prontas a oferecer formação 
em CLTS

• Não se envolver com nem apoiar ONGs ou outras 
instituições que façam mau uso da expressão CLTS para 
descrever outras práticas, como, por exemplo, ensino 
e instrução, e que o façam para seu próprio interesse, 
explorando as comunidades no processo.

Acções estratégicas feitas por e para 
trabalhadores de instituições e pessoas 
influentes

Podem ser empreendidas acções estratégicas com 
instituições internacionais e nacionais, incluindo doadores 
e instituições de crédito, governos, ONGs internacionais, 
organizações governamentais e líderes políticos 
envolvidos na concepção de políticas e que influenciem, 
façam advocacia e divulguem ideias. Isto também se 
aplica a quem trabalhe nos meios de comunicação social.

Para toda ou qualquer dessas pessoas e suas 
organizações:
• Realize workshops e encontros para partilha de lições e 

experiências, incluindo casos de sucesso para mostrar o 
que pode ser alcançado

• Organize visitas entre países e dentro dos países 
(estados, províncias, distritos) interagindo face-a-face 
com comunidades ODF, líderes naturais e promotores de 
CLTS

• Realize reuniões de acompanhamento e discussão de 
mudança de política onde for necessário

E no apoio
• Identifique organizações perspicazes a adoptar o CLTS, 

ligue-as com outros com boas práticas e organize 
formação prática

• Documente, publique e divulgue histórias de sucesso e 
fracasso regionais, de países ou organizações, materiais, 
directrizes, vídeos e coisas do género de formação e 
aprendizagem, tendo o cuidado de evitar materiais que 
possam divulgar más práticas.

O mais importante é que explique e demonstre aos que 
fazem políticas, a gestores e funcionários de finanças, 
sejam eles estatais, de doadores ou instituições de crédito 
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ou de ONGs, que uma pré-condição essencial para o CLTS 
é uma política consistente de nenhum subsídio adiantado 
para hardware para agregados familiares individuais. 
Onde isso implique conversão de infra-estrutura 
subsidiado em apoio a formação e facilitação, é provável 
que no início não se cheguem a gastar totalmente as 
despesas previstas em orçamentos anteriores. (Ver caixa 
à direita)
Se o CLTS se expandir, haverá  menos despesa no início, 
aumentando depois. Uma vez introduzido o CLTS e 
logo que surjam algumas aldeias ODF, as despesas 
com formação, capacitação, organização de visitas a 
aldeias ODF e o uso de líderes naturais como consultores 
comunitários aumentarão, exigindo verbas orçamentais 
adequadas mas não excessivas.

É muito importante que a despesa em infra-estrutura 
saneamento para agregados familiares subsidiado não 
seja designada CLTS. Qualquer dessas práticas deverá ser 
identificada e seriamente desincentivada.

Instituições de implementação que considerem difícil 
adoptar o CLTS porque os seus baixos custos limitam a 
sua taxa de desembolso têm de ser flexíveis e preparar-
se para gastar menos inicialmente de forma a gastar 
mais posteriormente.

Eis algumas estratégias para alterarem políticas se 
houver pressão no sentido de se desembolsarem 
orçamentos substanciais:
• Desvio para apoio a saneamento urbano, de mercados 

e escolas
• Financiamento de uma nova ONG dedicada a CLTS 

(como se verificou com a Dishari, no Bangladesh)
• Premiação de comunidades que atingem o 

saneamento total (como na Índia) (Há diversas 
opiniões sobre até que ponto isto poderá ser e tem 
sido efectivo)

• Implementação experimental e depois propagação 
sistemática da nova abordagem (como com o WSLIC2. 
Ver caixa), gastando mais à medida que a expansão se 
realize

• Pesquisa e aprendizagem activa

Formação de equipas de facilitadores para 
o despertar em aldeias

Os workshops de formação para CLTS tiveram, de um 
modo geral, uma duração de quatro a cinco dias. Os dias e 
as horas das visitas às aldeias são decididos em consulta 
com as comunidades. Uma estrutura e sequência de um 
workshop de cinco dias pode ser a seguinte:

Dia 1: Orientação e preparação. Contexto e evolução 
da abordagem de CLTS desde a tradicional abordagem 
subsidiada do saneamento. Falhas do passado. 
Orientação e simulações dos métodos. Formar grupos, 
atribuir papéis (facilitador-chefe, co-facilitador, registador 

Ultrapassando o problema de despesa inferior à 
orçamentada

A construção de latrinas foi popular na Plan Bangladesh 
porque os fundos podiam ser despendidos directamente 
nas famílias pobres cujas crianças tinham sido apoiadas, 
com um custo unitário de �0-�0 dólares para materiais. 
Mas a Plan também sabia que muitas dessas latrinas não 
tinham sido utilizadas e que os subsídios não podiam 
atingir todas as famílias. Depois da formação feita por 
Kamal Kar em 200�, o pessoal da Plan viu como toda uma 
comunidade se comprometia a acabar com o fecalismo 
a céu aberto e a construir as suas próprias latrinas. 
Enquanto a Plan tinha projectado a construção de �00 
latrinas, a adopção do CLTS nas mesmas aldeias conduziu 
à sua declaração do estatuto de ODF e à construção de 
mais de �.000 latrinas. O pessoal estava deslumbrado 
com os resultados, mas, como director para o país, eu 
rapidamente notei um problema. Como já não estávamos 
a pagar materiais e pessoal técnico, iríamos gastar apenas 
12.000 dólares, principalmente em formação e promoção 
de materiais, do nosso orçamento de �0.000 mil dólares 
para aquele ano. Estávamos a ter resultados muito, 
muito superiores, mas por apenas um quinto do custo. Na 
perspectiva da Sede, uma despesa inferior à orçamentada 
podia indicar fraca planificação e fraca capacidade de 
executar programas de acordo com o aprovado, e o dinheiro 
dos patrocinadores não seria visto como beneficiando 
directamente as comunidades onde a Plan está a operar.

Com mais experiência, descobrimos bons usos para 
os fundos, sendo os mais importantes juntar-nos a 
outros para criar uma nova ONG, a Dishari, consagrada à 
promoção de CLTS em todo o Bangladesh. E os benefícios 
para os pobres a partir dos fundos desembolsados foram 
incomensuravelmente superiores.

Fonte: Edward Abbey, antigo Director para o País,

Plan Bangladesh

do conteúdos e do processo, regulador do ambiente,  
mais ou menos dois para o trabalho de facilitação com 
crianças). Formandos do sexo feminino formam grupos 
para trabalhar com mulheres. Os grupos decidem 
estratégias.

Chefe de aldeia ou subaldeia, líderes comunitários 
locais ou membros seleccionados provenientes dessas 
comunidades onde o CLTS está para ser desencadeado 
são geralmente convidados no workshop a participar. 
Depois das sessões do dia 1, estas pessoas convidadas 
(uma ou duas de cada aldeia seleccionada) voltam para 
as respectivas comunidades para organizar grandes 
reuniões em local conveniente. No dia seguinte, quando 
a equipa do desencadeamento chegar, a comunidade já 
se encontra pronta para a reunião e toda a gente tem 
conhecimento do local onde ela se vai realizar.
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ou de ONGs, que uma pré-condição essencial para o CLTS 
é uma política consistente de nenhum subsídio adiantado 
para hardware para agregados familiares individuais. 
Onde isso implique conversão de infra-estrutura 
subsidiado em apoio a formação e facilitação, é provável 
que no início não se cheguem a gastar totalmente as 
despesas previstas em orçamentos anteriores. (Ver caixa 
à direita)
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aldeias ODF e o uso de líderes naturais como consultores 
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porque os fundos podiam ser despendidos directamente 
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com um custo unitário de �0-�0 dólares para materiais. 
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atingir todas as famílias. Depois da formação feita por 
Kamal Kar em 200�, o pessoal da Plan viu como toda uma 
comunidade se comprometia a acabar com o fecalismo 
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rapidamente notei um problema. Como já não estávamos 
a pagar materiais e pessoal técnico, iríamos gastar apenas 
12.000 dólares, principalmente em formação e promoção 
de materiais, do nosso orçamento de �0.000 mil dólares 
para aquele ano. Estávamos a ter resultados muito, 
muito superiores, mas por apenas um quinto do custo. Na 
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podia indicar fraca planificação e fraca capacidade de 
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dos patrocinadores não seria visto como beneficiando 
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os fundos, sendo os mais importantes juntar-nos a 
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para trabalhar com mulheres. Os grupos decidem 
estratégias.

Chefe de aldeia ou subaldeia, líderes comunitários 
locais ou membros seleccionados provenientes dessas 
comunidades onde o CLTS está para ser desencadeado 
são geralmente convidados no workshop a participar. 
Depois das sessões do dia 1, estas pessoas convidadas 
(uma ou duas de cada aldeia seleccionada) voltam para 
as respectivas comunidades para organizar grandes 
reuniões em local conveniente. No dia seguinte, quando 
a equipa do desencadeamento chegar, a comunidade já 
se encontra pronta para a reunião e toda a gente tem 
conhecimento do local onde ela se vai realizar.
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Dia 2: Despertar em comunidades e partilha de 
experiências. 

Dia �: Breve troca de experiências e segundo 
despertar. Partilhar resumidamente a experiência de 
campo do primeiro dia e rever vídeo clips de facilitação 
feita por membros do grupo, especialmente atitudes 
e comportamentos, e discutir como estas atitudes e 
comportamentos terão de mudar, e, depois, segundos 
despertar, em novas comunidades.

Dia �: Partilhar experiências do grupo do 
desencadeamento na aldeia e ver o que se aprendeu, 
especialmente comparando a experiência de despertar 
do CLTS do primeiro e do segundo dia. Geralmente a 
facilitação do segundo dia melhora radicalmente se 
a aprendizagem tiver sido bem facilitada a partir do 
primeiro dia. Planificar e apresentar planos de acção nas 
organizações dos participantes. É crucial que se decidam 
os papéis dos participantes no acompanhamento pós-
despertar. Também é importante que se fixem datas para 
avaliação conjunta, declaração e celebrações.

Dia �: Workshop para feedback e acompanhamento, 
com feedback das comunidades respeitante a actuação 
e planos de acção. Este procedimento também pode 
criar competição entre as comunidades e entre líderes 
naturais.

Deverão ser convidadas pessoas-chave para o dia 5. 
Dependendo do contexto, podem ser políticos, pessoas 
do Governo, ONGs, agências bilaterais, multilaterais 
e outras envolvidas em saneamento. A ocasião dar-
lhes-á a oportunidade de observarem e escutarem os 
representantes da comunidade e de ouvirem falar dos 
seus planos de acção para conquistar o estatuto de ODF.

Pontos a verificar:
• Língua. O facilitador chefe, tanto quanto possível, 

deverá ser fluente na língua local. Intérpretes treinados 
para outros, se necessário

• Constatações dos grupos – de mulheres, de crianças, 
etc. – a serem apresentadas aos outros no final do 
despertar

• Chefe da aldeia e funcionários do governo local 
informados muito antecipadamente de que no CLTS 
não há subsídio para infra-estruturas. É necessário 
que se faça isso para que eles não se apresentem 
de repente, a meio do processo de despertar, e 
comecem a falar de subsídios. Se possível, a história 
de programas de saneamento subsidiados do passado 
(no distrito/estado/país) pode ser discutida e revista 
com eles. Deverão ser discutidos problemas/questões 
como: Quem recebeu o subsídio? Como foram 
seleccionados? O subsídio conduziu ao estatuto de 
ODF? O Governo pôde dispor de subsídios para todos? 

• Membros da comunidade informados da hora e 
do local. Lembre-se de que quanto mais pessoas 
da comunidade participarem tanto maiores as 
possibilidades de um despertar bem sucedido.

É importante que se reúna novamente com os que forem 
formados depois destes ganharem mais experiência 
de participação prática. Será uma oportunidade para 
se reverem, reforçarem e consolidarem competências 
e abordagens, e para se lidar com qualquer problema 
ou questão que tenha surgido. Para qualquer dessas 
reuniões, os promotores recentemente emergentes 
podem ser convidados a partilhar as suas experiências e a 
trabalhar estratégias com vista ao seu melhoramento.

Garantia de qualidade na formação para CLTS

A deterioração da qualidade da formação devido à 
expansão, propagação e crescente procura de formação 
já se começou a verificar em alguns locais. O Governo e 
instituições de financiamento internacionais estiveram 
a envolver instituições de formação do mercado em 
geral através de concursos abertos e selecção. Algumas 
dessas instituições realizaram um grande número de 
formações. Foram formações práticas, envolvendo 
o desencadeamento de CLTS em comunidades, mas 
verificaram-se grandes diferenças entre o número de 
desencadeamentos e o número de unidades que se 
tornaram ODF. Esse rácio, bem como outros indicadores 
de progresso para o estatuto de ODF deveriam ser 
rigorosamente monitorizados. Sendo decepcionantes, 
podem reflectir fraca qualidade de formação, ou falta 
de acompanhamento. Podem sugerir-se acções para 
assegurar qualidade: 

Comunidade 
orgulhosa 
de ser ODF 
em Chencha, 
na Etiópia, 
mostrando 
seu estatuto 
a visitantes 
de fora , 
entre os 
quais o 
Presidente 
do Conselho 
de Kabale 
(aldeia) 
e Woreda 
das áreas 
vizinhas

�2 Expandindo o CLTS e Indo mais Além

Alterando a meio curso - CLTS no Projecto
 de Água e Saneamento para Comunidades

 de Baixo Rendimento 2, Indonésia

Quando o Projecto de Água e Saneamento para 
Comunidades de Baixo Rendimento (WSLIC 2) teve início, 
em 2001, teve doações (equivalentes a �.8�0 dólares) 
para as comunidades usarem como fundo rotativo para 
construção de latrinas familiares. Os resultados não 
foram encorajadores. Quem mais beneficiou foram os 
agregados familiares em melhor situação económica, 
e nenhuma comunidade reembolsou o fundo depois 
de o utilizar para o efeito para o qual foi concedido. Os 
problemas verificados foram: o projecto prestou mais 
atenção ao abastecimento de água do que a actividades 
de saneamento e higiene, as comunidades não sabiam 
como gerar procura de latrinas e as opções tecnológicas 
caras que frequentemente se promoveram excluíram os 
pobres.

Em Maio de 200�, quatro distritos-alvo (e dois distritos 
de um projecto saneamento apoiado pelo ADB) deram 
início a ensaios de campo CLTS sem nenhum subsídio 
para infra-estrutura. Sendo bem sucedido, o CLTS foi 
expandido em inícios de 200� a seis outros distritos. 
No início de 200�, a estratégia de fundo rotativo foi 
abandonada a favor do CLTS para todas as novas aldeias 
do projecto. Até Agosto de 200�, trinta e quatro aldeias 
e dois subdistritos estavam 100% livres de fecalismo a 
céu aberto, comparativamente a nenhuma aldeia nos 
primeiros três anos da implementação do projecto com a 
abordagem de fundo rotativo.

Esta mudança para CLTS a meio do caminho através da 
implementação do projecto tornou-se possível graças ao 
empenho de pessoal sénior do departamento de saúde, 
ao apoio do Programa de Água e Saneamento (WSP-
EAP), à demonstração prática e advocacia de como o CLTS 
podia apresentar rapidamente resultados sem qualquer 
subsídio para hardware e à subsequente declaração 
do Ministro da Saúde de que o CLTS poderia ser a nova 
abordagem ao saneamento para o seu departamento. 
Uma entrada faseada deu ao projecto a oportunidade 
de ‘aprender fazendo’, desenvolver um grupo de 
formadores, facilitadores e líderes naturais experientes 
e estimular uma procura de CLTS por outros distritos que 
recearam ficar para trás à medida que viam a abordagem 
arrancar e produzir resultados. O mais importante é que, 
fazendo esta mudança a meio curso através do projecto, 
o WSLIC 2 estimulou também mudança para a política de
saneamento rural para toda a Indonésia.

Fonte: Nina Shatifan, Desenvolvimento Participativo e 
Capacitação, Jacarta, Indonésia

A expansão do CLTS através de Activistas 
Comunitários no Paquistão

Funcionários de governos provinciais e locais do 

Paquistão, ONGs e doadores fizeram uma visita ao 
Bangladesh em 200�. O impressionante sucesso 
da abordagem de Saneamento Total Liderado pela 
Comunidade (CLTS) no Bangladesh deixou uma profunda 
impressão nos delegados do Paquistão de que a pobreza 
não era um factor inibidor na eliminação do fecalismo 
a céu aberto. Se bem que o papel central das ONGs na 
propagação deste movimento no Bangladesh tenha sido 
grandemente apreciado, sentiu-se que a ‘expansão’ 
através de ONGs constituiria um ‘nó de estrangulamento’ 
no contexto paquistanês.

Com base nesta aprendizagem, a Rede do Programa 
de Apoio Rural (RSPN) determinou que teria como 
alvo activistas de aldeia como primeiro recurso para 
mobilização comunitária. A abordagem adoptada foi 
essencialmente uma abordagem ao desenvolvimento 
de iniciativa para o desencadeamento de uma auto-
consciência colectiva da necessidade de erradicar o 
fecalismo a céu aberto.

Para iniciar este processo, a RSPN proporcionou formação 
‘semente’ sobre o CLTS a activistas comunitários locais. 
Foi passada a todos os activistas comunitários que 
receberam esta formação uma ‘tipologia de contrato’ 
que lhes permitiu solicitar pagamento de ONGs, governos 
locais e filantropos para cada aldeia identificada onde 
fizessem desencadeamentos para erradicar o ‘fecalismo 
a céu aberto’.

Na facilitação da ‘expansão’ através desta abordagem, 
a RSPN está a facilitar ‘conclaves’ para esses 
activistas comunitários que foram bem sucedidos no 
desencadeamento de uma aldeia para a erradicação 
do fecalismo a céu aberto. Nestes conclaves, os 
activistas mais bem sucedidos no desencadeamento de 
mudança comportamental são convidados a partilhar 
as suas experiências com os colegas. Apoiando esta 
prática, a RSPN está a manter uma base de dados de 
todos os activistas comunitários bem sucedidos no 
desencadeamento de aldeias para se tornarem livres de 
fecalismo a céu aberto (como potenciais consultores de 
ONGs/governos/filantropos).

Fonte: Tanya Khan, RSPN e Mark Ellery, WSP, Islamabad
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Dia 2: Despertar em comunidades e partilha de 
experiências. 

Dia �: Breve troca de experiências e segundo 
despertar. Partilhar resumidamente a experiência de 
campo do primeiro dia e rever vídeo clips de facilitação 
feita por membros do grupo, especialmente atitudes 
e comportamentos, e discutir como estas atitudes e 
comportamentos terão de mudar, e, depois, segundos 
despertar, em novas comunidades.

Dia �: Partilhar experiências do grupo do 
desencadeamento na aldeia e ver o que se aprendeu, 
especialmente comparando a experiência de despertar 
do CLTS do primeiro e do segundo dia. Geralmente a 
facilitação do segundo dia melhora radicalmente se 
a aprendizagem tiver sido bem facilitada a partir do 
primeiro dia. Planificar e apresentar planos de acção nas 
organizações dos participantes. É crucial que se decidam 
os papéis dos participantes no acompanhamento pós-
despertar. Também é importante que se fixem datas para 
avaliação conjunta, declaração e celebrações.

Dia �: Workshop para feedback e acompanhamento, 
com feedback das comunidades respeitante a actuação 
e planos de acção. Este procedimento também pode 
criar competição entre as comunidades e entre líderes 
naturais.

Deverão ser convidadas pessoas-chave para o dia 5. 
Dependendo do contexto, podem ser políticos, pessoas 
do Governo, ONGs, agências bilaterais, multilaterais 
e outras envolvidas em saneamento. A ocasião dar-
lhes-á a oportunidade de observarem e escutarem os 
representantes da comunidade e de ouvirem falar dos 
seus planos de acção para conquistar o estatuto de ODF.

Pontos a verificar:
• Língua. O facilitador chefe, tanto quanto possível, 

deverá ser fluente na língua local. Intérpretes treinados 
para outros, se necessário

• Constatações dos grupos – de mulheres, de crianças, 
etc. – a serem apresentadas aos outros no final do 
despertar

• Chefe da aldeia e funcionários do governo local 
informados muito antecipadamente de que no CLTS 
não há subsídio para infra-estruturas. É necessário 
que se faça isso para que eles não se apresentem 
de repente, a meio do processo de despertar, e 
comecem a falar de subsídios. Se possível, a história 
de programas de saneamento subsidiados do passado 
(no distrito/estado/país) pode ser discutida e revista 
com eles. Deverão ser discutidos problemas/questões 
como: Quem recebeu o subsídio? Como foram 
seleccionados? O subsídio conduziu ao estatuto de 
ODF? O Governo pôde dispor de subsídios para todos? 

• Membros da comunidade informados da hora e 
do local. Lembre-se de que quanto mais pessoas 
da comunidade participarem tanto maiores as 
possibilidades de um despertar bem sucedido.

É importante que se reúna novamente com os que forem 
formados depois destes ganharem mais experiência 
de participação prática. Será uma oportunidade para 
se reverem, reforçarem e consolidarem competências 
e abordagens, e para se lidar com qualquer problema 
ou questão que tenha surgido. Para qualquer dessas 
reuniões, os promotores recentemente emergentes 
podem ser convidados a partilhar as suas experiências e a 
trabalhar estratégias com vista ao seu melhoramento.

Garantia de qualidade na formação para CLTS

A deterioração da qualidade da formação devido à 
expansão, propagação e crescente procura de formação 
já se começou a verificar em alguns locais. O Governo e 
instituições de financiamento internacionais estiveram 
a envolver instituições de formação do mercado em 
geral através de concursos abertos e selecção. Algumas 
dessas instituições realizaram um grande número de 
formações. Foram formações práticas, envolvendo 
o desencadeamento de CLTS em comunidades, mas 
verificaram-se grandes diferenças entre o número de 
desencadeamentos e o número de unidades que se 
tornaram ODF. Esse rácio, bem como outros indicadores 
de progresso para o estatuto de ODF deveriam ser 
rigorosamente monitorizados. Sendo decepcionantes, 
podem reflectir fraca qualidade de formação, ou falta 
de acompanhamento. Podem sugerir-se acções para 
assegurar qualidade: 

Comunidade 
orgulhosa 
de ser ODF 
em Chencha, 
na Etiópia, 
mostrando 
seu estatuto 
a visitantes 
de fora , 
entre os 
quais o 
Presidente 
do Conselho 
de Kabale 
(aldeia) 
e Woreda 
das áreas 
vizinhas

�2 Expandindo o CLTS e Indo mais Além

Alterando a meio curso - CLTS no Projecto
 de Água e Saneamento para Comunidades

 de Baixo Rendimento 2, Indonésia

Quando o Projecto de Água e Saneamento para 
Comunidades de Baixo Rendimento (WSLIC 2) teve início, 
em 2001, teve doações (equivalentes a �.8�0 dólares) 
para as comunidades usarem como fundo rotativo para 
construção de latrinas familiares. Os resultados não 
foram encorajadores. Quem mais beneficiou foram os 
agregados familiares em melhor situação económica, 
e nenhuma comunidade reembolsou o fundo depois 
de o utilizar para o efeito para o qual foi concedido. Os 
problemas verificados foram: o projecto prestou mais 
atenção ao abastecimento de água do que a actividades 
de saneamento e higiene, as comunidades não sabiam 
como gerar procura de latrinas e as opções tecnológicas 
caras que frequentemente se promoveram excluíram os 
pobres.

Em Maio de 200�, quatro distritos-alvo (e dois distritos 
de um projecto saneamento apoiado pelo ADB) deram 
início a ensaios de campo CLTS sem nenhum subsídio 
para infra-estrutura. Sendo bem sucedido, o CLTS foi 
expandido em inícios de 200� a seis outros distritos. 
No início de 200�, a estratégia de fundo rotativo foi 
abandonada a favor do CLTS para todas as novas aldeias 
do projecto. Até Agosto de 200�, trinta e quatro aldeias 
e dois subdistritos estavam 100% livres de fecalismo a 
céu aberto, comparativamente a nenhuma aldeia nos 
primeiros três anos da implementação do projecto com a 
abordagem de fundo rotativo.

Esta mudança para CLTS a meio do caminho através da 
implementação do projecto tornou-se possível graças ao 
empenho de pessoal sénior do departamento de saúde, 
ao apoio do Programa de Água e Saneamento (WSP-
EAP), à demonstração prática e advocacia de como o CLTS 
podia apresentar rapidamente resultados sem qualquer 
subsídio para hardware e à subsequente declaração 
do Ministro da Saúde de que o CLTS poderia ser a nova 
abordagem ao saneamento para o seu departamento. 
Uma entrada faseada deu ao projecto a oportunidade 
de ‘aprender fazendo’, desenvolver um grupo de 
formadores, facilitadores e líderes naturais experientes 
e estimular uma procura de CLTS por outros distritos que 
recearam ficar para trás à medida que viam a abordagem 
arrancar e produzir resultados. O mais importante é que, 
fazendo esta mudança a meio curso através do projecto, 
o WSLIC 2 estimulou também mudança para a política de
saneamento rural para toda a Indonésia.

Fonte: Nina Shatifan, Desenvolvimento Participativo e 
Capacitação, Jacarta, Indonésia

A expansão do CLTS através de Activistas 
Comunitários no Paquistão

Funcionários de governos provinciais e locais do 

Paquistão, ONGs e doadores fizeram uma visita ao 
Bangladesh em 200�. O impressionante sucesso 
da abordagem de Saneamento Total Liderado pela 
Comunidade (CLTS) no Bangladesh deixou uma profunda 
impressão nos delegados do Paquistão de que a pobreza 
não era um factor inibidor na eliminação do fecalismo 
a céu aberto. Se bem que o papel central das ONGs na 
propagação deste movimento no Bangladesh tenha sido 
grandemente apreciado, sentiu-se que a ‘expansão’ 
através de ONGs constituiria um ‘nó de estrangulamento’ 
no contexto paquistanês.

Com base nesta aprendizagem, a Rede do Programa 
de Apoio Rural (RSPN) determinou que teria como 
alvo activistas de aldeia como primeiro recurso para 
mobilização comunitária. A abordagem adoptada foi 
essencialmente uma abordagem ao desenvolvimento 
de iniciativa para o desencadeamento de uma auto-
consciência colectiva da necessidade de erradicar o 
fecalismo a céu aberto.

Para iniciar este processo, a RSPN proporcionou formação 
‘semente’ sobre o CLTS a activistas comunitários locais. 
Foi passada a todos os activistas comunitários que 
receberam esta formação uma ‘tipologia de contrato’ 
que lhes permitiu solicitar pagamento de ONGs, governos 
locais e filantropos para cada aldeia identificada onde 
fizessem desencadeamentos para erradicar o ‘fecalismo 
a céu aberto’.

Na facilitação da ‘expansão’ através desta abordagem, 
a RSPN está a facilitar ‘conclaves’ para esses 
activistas comunitários que foram bem sucedidos no 
desencadeamento de uma aldeia para a erradicação 
do fecalismo a céu aberto. Nestes conclaves, os 
activistas mais bem sucedidos no desencadeamento de 
mudança comportamental são convidados a partilhar 
as suas experiências com os colegas. Apoiando esta 
prática, a RSPN está a manter uma base de dados de 
todos os activistas comunitários bem sucedidos no 
desencadeamento de aldeias para se tornarem livres de 
fecalismo a céu aberto (como potenciais consultores de 
ONGs/governos/filantropos).

Fonte: Tanya Khan, RSPN e Mark Ellery, WSP, Islamabad
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1. Avaliar cuidadosamente todos os formadores. Lembrar 
que nem todos os facilitadores são bons formadores, e 
nem todos os que participam em workshops de formação 
são bons facilitadores.

2. Pedir a instituições pré-seleccionadas que enviem os 
seus potenciais formadores para formação prática de 
qualidade reconhecida.

�. Identificar e seleccionar bons formadores com 
base nas suas aptidões, comportamento, atitudes e 
desempenho na formação.

�. Estando bem seleccionados, os formadores devem ter 
a liberdade de ser flexíveis na selecção de aldeias e na 
sequência e calendarização das actividades. Isto incluir 
mudança nos dias de trabalho de campo, se necessário. 
Por exemplo, onde o despertar no primeiro dia falhar 
por alguma razão fora do controlo dos formadores, 
ou onde houver grandes lacunas na compreensão dos 
participantes, o segundo desencadeamento pode ser 
retardado. Os programas de formação não devem ser 
impostos de fora sem consulta. Devem ser evitadas lições 
dadas por dignitários visitantes a meio da formação.

�. Realizar verificações aleatórias e de surpresa a 
formações que estejam a decorrer.

�. Garantir que as instituições de formação sejam 
responsáveis não apenas por formar mas também pelo 
pré-despertar, despertar e pós-despertar, e por estas 
actividades numa área definida como, por exemplo, 
o distrito. (Em alguns casos, ou CLTS foi feito como 
significando apenas despertar, por exemplo, em 25-30 
aldeias sem acompanhamento!). Isto inclui a escolha dos 
participantes certos para qualquer formação de modo 
que o despertar e o pós-despertar possam ser efectivos 
- por exemplo, chefes de aldeia e líderes locais formais e 
informais, para que eles compreendam a abordagem e 
não a sabotem.

�. Avaliar o desempenho no longo prazo baseando-se 
em efeitos (outcomes), não em produtos (outputs). 
Isto significa avaliar o desempenho pós-despertar e as 
concretizações de estatuto de ODF, e não o número de 
formações ou de despertar realizados. As auditorias 
deverão ser regulares, e pelo menos semestrais. 
Deveriam figurar nos termos de referência de instituições 
contratadas para formação. São indicadores de boa 
formação, facilitação e acompanhamento:
• rápido progresso na construção de latrinas de 

agregados familiares
• elevado rácio de aldeias ODF por aldeias em que se 

fez desencadeamento
• emergência de líderes naturais
• latrinas melhoradas, subindo na escada de saneamento
• acções locais colectivas passando para sólida gestão 

de resíduos, drenagem, limpeza do ambiente da 
aldeia, etc.

• Desenvolvimentos de comercialização

Campanhas

As campanhas intensivas provaram-se efectivas em 
partes do Bangladesh, da Índia, da Indonésia e em outros 
países. Na Índia, alguma delas foram conduzidas a nível 
distrital, como no distrito de Jalna, em Maharashtra, 
no distrito de Mandi,  Himachal Pradesh, e no distrito 
de Panipat, em Haryana. De um modo mais geral, 
houve um enfoque na obtenção do estatuto de ODF a 
nível subdistrital, por exemplo numa União ou Upazilla 
(Bangladesh), um Takula, Block, Panchayat Samity ou 
GramPanchayat (Índia), ou um Kecamatan (Indonésia). 
Essas campanhas requerem apoio ao nível político e apoio 
e liderança do governo local.

Foram elementos-chave nestas campanhas locais 
combinações de:
• Liderança local empenhada, quer política quer 

administrativa
• Grupos especiais consagrados à campanha, a 

diferentes níveis
• Uma abordagem de equipa no seio das 

organizações e para além de departamentos e 
organizações (Estado, ONGs, etc.)

• Pessoal, seja de ONGs seja do Estado, capaz de se 
dedicar a tempo inteiro à campanha

• Orientação e formação para líderes religiosos, 
políticos, engenheiros de aldeia e outros

• Crianças como agentes activos de mudança
• Uso de reuniões – regulares e especiais – para 

realçar a campanha, para obter relatórios de 
progresso, para dar reconhecimento público a 
promotores e comunidades, e para promover a 
competição entre comunidades, entre líderes locais 
e entre o pessoal

• Sistemas regulares de apresentação de relatórios
• Verificação rigorosa de cada comunidade que 

reclame ter alcançado o estatuto de ODF
• Celebração do estatuto de ODF (Ver próxima secção)
• Uso de meios de comunicação social – teatro, vídeo, 

rádio, jornais, televisão.

As campanhas são vulneráveis a uma apresentação 
de relatórios exagerados e a falsas reclamações, 
especialmente quando há metas e reconhecimento ou 
prémios por as alcançar. A medida mais efectiva para 
evitar ou minorar este problema será talvez uma rigorosa 
verificação e certificação (Ver acima), com um papel 
proeminente para líderes naturais de outras comunidades 
ODF reconhecidas e aceites. O melhor teste de verificação 
é o número de comunidades que falham. Se nenhuma 
falhar, algo estará provavelmente errado.

�� Expandindo o CLTS e Indo mais Além

Uma campanha com muitas organizações e actores

Hatibandha foi o primeiro subdistrito a ser declarado 

ODF no Bangladesh. Aconteceu depois de uma campanha 

intensiva conduzida pelo chefe administrativo com o 

apoio de todos os partidos políticos. Outros factores-

chave foram o empenhamento de pessoal de ONGs 

– a Plan Bangladesh e a Dishari, uma ONG consagrada 

CLTS - trabalhando estreitamente com o governo local; 

a formação de imãs e suas pregações em mesquitas; 

grupos de trabalho especiais a todos os níveis; dias 

em que o pessoal de diferentes organizações iria 

conjuntamente a aldeias; apresentação de relatórios 

de progresso em reuniões regulares (nas quais as 

comunidades em atraso podiam ouvir “Então vocês 

ainda estão a comer cocó!”); fóruns e envolvimento 

activo de crianças; grandes equipas de inspecção 

(“mesmo pessoas não convidadas poderiam vir”) para 

verificação do estatuto de lFCA; e certificação pelo 

Magistrado Distrital.

Umas 10.000 pessoas vieram à celebração do estatuto 

de ODF Upazilla em Janeiro de 200�. As pessoas olhavam 

com saudade para a campanha ODF como uma boa 

altura. Mas as coisas não terminariam aí. A campanha 

deu na promoção de melhoramentos em latrinas, 

com firme progresso na escada de saneamento, e no 

programa designado SSHHE - Educação para Saneamento 

Escolar e Higiene das Famílias.

Promovendo orgulho e competição

É possível promover-se o orgulho e a competição 
entre comunidades, departamentos, outras unidades 
administrativas, subdistritos e mesmo distritos.
Poderá funcionar como um segundo despertar. Eis 
algumas formas de o fazer:
• Incentivar visitas a comunidades muito bem 

sucedidas. Utilizá-las como laboratórios de 
formação e aprendizagem para pessoas de fora. 
As aldeias vizinhas também podem verificar que 
chegam visitantes, vindo então elas ver por si.

• Identificar líderes naturais fortes e empenhados 
que possam fazer o desencadeamento e apoiar o 
CLTS em outras comunidades. Encontrar instituições 
estatais ou ONGs que possam capacitá-los a fazê-lo, 
proporcionando qualquer apoio para deslocações, 
subsistência e honorários que possam ser 
necessários. Fazê-lo com cautela para não prejudicar 
a propagação espontânea entre comunidades.

• Utilizar encontros regulares para apresentação de 
relatórios de progresso das comunidades e unidades 
administrativas, incentivando competição e pedindo 
aos representantes os seus planos e metas.

• Nessas reuniões, perguntar aos que têm pior 
desempenho se gostariam de ter ajuda dos que 
estão a fazer bem. Por orgulho, eles declinarão 
frequentemente, mas ficarão provocados a tentar 

Os promotores fazem a diferença

A comunidade ODF da 
colónia de Vidyasagar, 

no Município de Kalyani, 
em West Bengal, na Índia, 
declarou orgulhosamente 
o estatuto de ODF do seu 

bairro. Tal facto influenciou 
muitas outras comunidades 
de bairros pobres da cidade 

para se tornarem ODF.

��Saneamento Total Liderado pela Comunidade
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significando apenas despertar, por exemplo, em 25-30 
aldeias sem acompanhamento!). Isto inclui a escolha dos 
participantes certos para qualquer formação de modo 
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• elevado rácio de aldeias ODF por aldeias em que se 

fez desencadeamento
• emergência de líderes naturais
• latrinas melhoradas, subindo na escada de saneamento
• acções locais colectivas passando para sólida gestão 

de resíduos, drenagem, limpeza do ambiente da 
aldeia, etc.

• Desenvolvimentos de comercialização

Campanhas

As campanhas intensivas provaram-se efectivas em 
partes do Bangladesh, da Índia, da Indonésia e em outros 
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• Celebração do estatuto de ODF (Ver próxima secção)
• Uso de meios de comunicação social – teatro, vídeo, 

rádio, jornais, televisão.
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prémios por as alcançar. A medida mais efectiva para 
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proeminente para líderes naturais de outras comunidades 
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é o número de comunidades que falham. Se nenhuma 
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�� Expandindo o CLTS e Indo mais Além

Uma campanha com muitas organizações e actores

Hatibandha foi o primeiro subdistrito a ser declarado 

ODF no Bangladesh. Aconteceu depois de uma campanha 

intensiva conduzida pelo chefe administrativo com o 

apoio de todos os partidos políticos. Outros factores-

chave foram o empenhamento de pessoal de ONGs 

– a Plan Bangladesh e a Dishari, uma ONG consagrada 

CLTS - trabalhando estreitamente com o governo local; 

a formação de imãs e suas pregações em mesquitas; 

grupos de trabalho especiais a todos os níveis; dias 

em que o pessoal de diferentes organizações iria 

conjuntamente a aldeias; apresentação de relatórios 

de progresso em reuniões regulares (nas quais as 

comunidades em atraso podiam ouvir “Então vocês 

ainda estão a comer cocó!”); fóruns e envolvimento 

activo de crianças; grandes equipas de inspecção 

(“mesmo pessoas não convidadas poderiam vir”) para 

verificação do estatuto de lFCA; e certificação pelo 

Magistrado Distrital.

Umas 10.000 pessoas vieram à celebração do estatuto 

de ODF Upazilla em Janeiro de 200�. As pessoas olhavam 

com saudade para a campanha ODF como uma boa 

altura. Mas as coisas não terminariam aí. A campanha 

deu na promoção de melhoramentos em latrinas, 

com firme progresso na escada de saneamento, e no 

programa designado SSHHE - Educação para Saneamento 

Escolar e Higiene das Famílias.

Promovendo orgulho e competição

É possível promover-se o orgulho e a competição 
entre comunidades, departamentos, outras unidades 
administrativas, subdistritos e mesmo distritos.
Poderá funcionar como um segundo despertar. Eis 
algumas formas de o fazer:
• Incentivar visitas a comunidades muito bem 

sucedidas. Utilizá-las como laboratórios de 
formação e aprendizagem para pessoas de fora. 
As aldeias vizinhas também podem verificar que 
chegam visitantes, vindo então elas ver por si.

• Identificar líderes naturais fortes e empenhados 
que possam fazer o desencadeamento e apoiar o 
CLTS em outras comunidades. Encontrar instituições 
estatais ou ONGs que possam capacitá-los a fazê-lo, 
proporcionando qualquer apoio para deslocações, 
subsistência e honorários que possam ser 
necessários. Fazê-lo com cautela para não prejudicar 
a propagação espontânea entre comunidades.

• Utilizar encontros regulares para apresentação de 
relatórios de progresso das comunidades e unidades 
administrativas, incentivando competição e pedindo 
aos representantes os seus planos e metas.

• Nessas reuniões, perguntar aos que têm pior 
desempenho se gostariam de ter ajuda dos que 
estão a fazer bem. Por orgulho, eles declinarão 
frequentemente, mas ficarão provocados a tentar 

Os promotores fazem a diferença

A comunidade ODF da 
colónia de Vidyasagar, 

no Município de Kalyani, 
em West Bengal, na Índia, 
declarou orgulhosamente 
o estatuto de ODF do seu 

bairro. Tal facto influenciou 
muitas outras comunidades 
de bairros pobres da cidade 

para se tornarem ODF.

��Saneamento Total Liderado pela Comunidade



O Dr. Purnama, chefe do Centro de saúde de Lembak, 

subdistrito de Muara Enin, no sul da Sumatra, liderou um 

esforço local para que todo o subdistrito ficasse livre de 

fecalismo a céu aberto. A Dr. Augustine, dentista, criou 

uma equipa nuclear de CLTS e formou todo o seu pessoal, 

incluindo os motoristas. A equipa proporcionou então 

formação e apoio ‘resolvendo problemas’ às equipas 

de CLTS da aldeia criadas pelas próprias comunidades. 

Todas as parteiras da aldeia estiveram envolvidas no 

processo de despertar e no acompanhamento pós-

despertar. Graças a estes esforços, 1� de 18 aldeias no 

seu subdistrito estavam 100% ODF em Agosto de 200� 

e as outras duas encontravam-se já prestes a alcançar 

esse estatuto. A Dr. Augustine foi agraciada com um 

reconhecimento nacional pelos seus esforços e recebeu 

do presidente da Indonésia um prémio distinguindo-a 

como a melhor chefe de Puskesmas (centro de saúde de 

nível subdistrital).

fazer melhor. Encoraje a partilha de experiências e 
métodos.

• Informar os órgãos de comunicação social – rádio
local, jornais, televisão – e dar-lhes acesso a
histórias. Convidá-los a todas as grandes reuniões
em que o CLTS esteja em destaque.

• Procurar e trabalhar com promotores a diferentes
níveis – funcionários, políticos, pessoal de ONGs,
pessoas do sector privado, membros de associações
profissionais, e outros com estatuto e autoridade
– para promover o CLTS

• Celebrar o sucesso ao declarar o estatuto de ODF,
felicitando líderes naturais, doadores comunitários,
engenheiros da comunidade e patronos de CLTS.

Competindo por um cabrito

O Chefe de Sumbercanting, uma aldeia do distrito de 

Bondowoso, em Java oriental, anunciou um prémio e 

lançou uma forte competição entre os povoados da 

aldeia para alcançar o estatuto de ODF. O prémio era um 

cabrito para o primeiro povoado ODF. Esse era o seu sinal 

de apreço. A declaração do cabrito como prémio alentou 

um espírito de competição entre os povoados.

Fonte: Wano Irwantoro, WSP-EAP, Indonésia

Promover o fornecimento de hardware e 
o acesso (Ver também a secção Facilitar o
acesso a infra-estrutura de saneamento, no
capítulo �)

O CLTS cria rapidamente procura de hardware 
sanitário. Muitas pessoas podem abrir latrinas de 
fossa simples e improvisar plástico, lata e outros 
materiais para o chute/a calha. Outras quererão um 
padrão mais elevado e uma solução mais durável. 
Também se verifica que as pessoas que iniciam de 
uma forma simples muitas vezes querem melhorar 
e subir na escada de saneamento. Quando isso 
acontece, especialmente quando ou CLTS se expande 
rapidamente, a oferta de materiais muitas vezes não 
chega para corresponder à procura.

Muitas acções podem ser realizadas para promover a 
oferta e o acesso. Algumas das mais óbvias são:
• Incentivar empreendedores a encontrarem fontes

de fornecimento a grosso, para fazerem compras
a grosso e venderem localmente, e encorajar os
empreendedores a venderem localmente

• Convidar comerciantes para reuniões da comunidade
• Apoiar grupos que comprem a grosso e forneçam

comunidades a bons preços (como com a feira
sanitária rural de Panipat (Ver caixa))

• Encorajar e organizar formação para empreendedores
locais, organizações comunitárias, grupos de jovens,
líderes naturais e outros para fabricarem hardware
sanitário como, por exemplo, rings/tampos e slab/
lajes (se for apropriado)

 A Plan Bangladesh envolveu os intermediários de infra-
estruturas de saneamento em reuniões de acompanhamento 
pós-despertar de CLTS. Depois do despertar de CLTS, como 
a procura de infra-estruturas de saneamento cresce, é 
importante criarem-se laços entre os utilizadores e as fontes 
que o podem fornecer.

�� Expandindo o CLTS e Indo mais Além

Feiras Sanitárias Rurais. Inovações no distrito de 
Panipat, Haryana

O CLTS expandiu-se rapidamente neste distrito 
relativamente próspero, criando uma enorme procura 
de infra-estrutura de saneamento e pedreiros. Cinco 
grupos de auto-ajuda de 10-20 pessoas receberam 
dinheiro semente isento de juros e uma loja livre de 
renda (chamada feira sanitária rural) para adquirir de 
fabricantes bacias e outros materiais a grosso. Comités 
de água e saneamento da aldeia recolhem encomendas 
que são depois entregues nas aldeias a grosso. Isto fez 
baixar substancialmente o preço, e as Feiras conseguem 
tirar um lucro modesto. Trabalhando conjuntamente 
com pedreiros, as Feiras também constroem sanitas por 
contrato, com várias opções de baixo custo.

Fonte: Dr. Amit Agrawal, ADC Panipat

• Formar carpinteiros e engenheiros de aldeia e ligá-
los a fornecedores do Projecto de Saneamento Total
e Comercialização (Ver caixa)

Lições aprendidas

A ideia aqui é aprendizagem, inovação e mudança 
contínuas. Analise e reflectir sobre experiências com 
facilitação e respostas comunitárias. Faça-o em conjunto 
com membros da comunidade, líderes naturais e outros.
Aprenda de outras iniciativas, organizações, regiões 
e países. Tire lições para prática e partilha futuras. Onde 
possível ligue isto a expansão e propagação do CLTS para 
outras comunidades e áreas. Utilize comunidades bem 
sucedidas como campos de aprendizagem. Tire lições 
também de locais onde o CLTS não chegou a arrancar. Se 
puder, amplie o impacto do seu trabalho transmitindo as 
experiências e lições a outros no mundo em geral.

Para além do CLTS
Os processos de CLTS provaram ser um poderoso 
trampolim para outras iniciativas comunitárias. Estar 
ODF é uma excelente base para progredir na escada de 
saneamento, higiene e mudança comportamental, criando 
um ambiente saudável e gerando modos de vida.

A escada de saneamento é ilustrada no esquema O 
acompanhamento no estado de ODF inclui instalações para 
lavar as mãos, latrinas elevadas à prova de inundações, 
modelos de tanques cépticos, composting latrins/latrinas 
sirvam de base para a produção de fertilizantes, 
banheiros, armazenagem de água e encorajamento de 
muitos destes melhoramentos.
Projecto de Saneamento Total e Comercialização de 

Saneamento na Indonésia, na Índia e na Tanzânia

Este projecto, financiado pela Fundação Gates, funciona 

na Indonésia, na Índia e na Tanzânia. O CLTS é uma das 
três componentes associadas no projecto. As outras 
duas são comercialização de saneamento e ambiente 
facilitador.
O CLTS e a comercialização de material sanitário são 
vistos como duas abordagens essenciais e mutuamente 
fortalecedoras para mudanças sustentadas no 
comportamento de saneamento e higiene em grande 
escala. A componente de comercialização de material 
sanitário encarrega-se ainda da procura local criada 
em aldeias ODF e fortalece o desenvolvimento de 
empreendedores locais e laços com empreendedores 
externos. Dedica-se a procura de mercado, 
desenvolvimento de produtos e negócios. A componente 
ambiente facilitador trabalha com instituições do sector 
de saneamento para melhorar os quadros reguladores 
locais, e políticas e estratégias nacionais, para 
possibilitar um crescimento regular de forças de procura 
e oferta em mercados de saneamento local, bem como 
para partilhar as lições aprendidas ao tentar influenciá-
las.

Fonte: Dr. Nilanjana Mukherjee, Consultor, Jacarta, Indonésia

Com as mudanças no comportamento de higiene de 
agregados familiares e colectivo depois de uma aldeia 
alcançar o CLTS, o padrão e a qualidade das latrinas 
tendem a melhorar gradualmente. Os agregados 
familiares encontram razões para investir e melhorar 
a qualidade das sanitas a partir das latrinas de fossa 
de baixo custo iniciais que constroem depois do 
despertar. Como resultado, a procura de infra-estrutura 
de saneamento sanitário é primeiro sentida a nível da 
comunidade local. A figura acima mostra uma família de 
artesãos numa aldeia perto de Kampung Sup, que fazia 
recipientes de cimento para colecta de água pluviais. Só 
tiveram de diversificar o seu negócio e fazer lajes para 
latrinas, bacias e rings/tampos em resposta à crescente 
procura depois do estatuto de ODF ter sido alcançado. O 
rendimento da família aumentou cinco vezes, o que os 
deixou muito, muito satisfeitos.
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Fonte: Dr. Amit Agrawal, ADC Panipat
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Este projecto, financiado pela Fundação Gates, funciona 
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Fonte: Dr. Nilanjana Mukherjee, Consultor, Jacarta, Indonésia

Com as mudanças no comportamento de higiene de 
agregados familiares e colectivo depois de uma aldeia 
alcançar o CLTS, o padrão e a qualidade das latrinas 
tendem a melhorar gradualmente. Os agregados 
familiares encontram razões para investir e melhorar 
a qualidade das sanitas a partir das latrinas de fossa 
de baixo custo iniciais que constroem depois do 
despertar. Como resultado, a procura de infra-estrutura 
de saneamento sanitário é primeiro sentida a nível da 
comunidade local. A figura acima mostra uma família de 
artesãos numa aldeia perto de Kampung Sup, que fazia 
recipientes de cimento para colecta de água pluviais. Só 
tiveram de diversificar o seu negócio e fazer lajes para 
latrinas, bacias e rings/tampos em resposta à crescente 
procura depois do estatuto de ODF ter sido alcançado. O 
rendimento da família aumentou cinco vezes, o que os 
deixou muito, muito satisfeitos.
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Da solidariedade do CLTS à construção de aterros 
de protecção de culturas: uma iniciativa liderada 

pela comunidade

Em Keojor, uma área haor no Bangladesh, onde 

inundações anuais destruíam largas áreas de arroz, 

algumas comunidades implementaram com sucesso o 

CLTS, que trouxe uma grande solidariedade social nas 

que se tornaram ODF e a estabelecer redes entre si. Os 

líderes naturais de pelo menos 1�, protecção, facilitada 

por pessoal da CARE. Pressionados por líderes naturais, 

o presidente em exercício da União Parishad e o anterior 

comprometeram-se a apoiar as iniciativas colectivas das 

comunidades locais. Aldeãos de dez aldeias reuniram-

se e constituíram comités de protecção dos respectivos 

aterros para reparar � km do longo aterro que passava 

pelas suas aldeias. As comunidades reuniram dinheiro 

e as que possuíam mais terra fizeram doações. Foram 

recolhidos, em duas semanas, 2.��� dólares. Os comités 

organizaram equipamento. Foram proporcionados 

animais para abate e comida. Os pobres e os que não 

possuíam terra contribuíram com trabalho. Houve um 

espírito de festa. O balanceamento final foi feito através 

de um programa comida por trabalho da CARE. De acordo 

com Habidur Rahman, membro da União Parishad, 

esta iniciativa comunitária colectiva aproximou todos 

e desenvolveu um forte sentido de companheirismo 

entre as comunidades que antes não existia. O aterro foi 

concluído.

Ashraf, um voluntário agrícola, disse: “Não nos 

lembramos de alguma vez ter comido tanto arroz como 

comemos no último ano graças ao aterro de protecção. 

Isto veio pôr fim à rivalidade entre dois grupos no seio 

da direcção da União Parishad, fortaleceu laços de 

fraternidade entre todos e reduziu a exploração pelos 

ricos.” Alguns aldeãos comentaram que os trabalhadores 

ultra-pobres já não teriam de emigrar para a cidade em 

busca de trabalho. Houve um grande melhoramento na 

segurança alimentar a nível de agregado familiar mesmo 

graças à boa colheita de um ano.

Fonte: Kamruzzaman, Oficial de Projecto, programa de 

Educação, Care Bangladesh, Dhaka.

Fibra de vidro revestida, de superfície lisa, e bacias plásticas 
de grande inclinação foram concebidas e produzidas por 
empreendedores do sector privado em Pune, na Índia, 
depois da introdução do CLTS no estado. Exemplares desse 
baixo custo (�-� dólares) estão a ser enviados para países 
como a Indonésia e outros em África.
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Do CLTS à segurança alimentar

O despertar de CLTS na aldeia de Ulitana Bokole, na 

Etiópia, teve lugar em Outubro de 200�. Propagou-
se através de cerimónias diárias de café em que as 
famílias que tinham limpo a sua área traziam outras 
pessoas para mostrar o que tinham feito. Os primeiros 
quatro agregados familiares abriram as suas próprias 
latrinas, mas para os restantes 2� revitalizaram a prática 
tradicional do debo, trabalho comunitário colectivo, 
que praticamente tinha parado. Um par de meses após 

o despertar, a aldeia foi declarada ODF. A sua área de 
plantação de enset ficou livre de ‘rrrrrrr’ (erre é cocó na 
língua local). Tendo-o conseguido, as pessoas da aldeia 
aperceberam-se de que em grupo podiam fazer mais.

Durante uma análise participativa, as mulheres 
aperceberam-se de que podiam utilizar o sistema do 
debo para acabar com a fome sazonal na sua aldeia. 
Começaram a trabalhar juntas para reunir estrume 
para as suas plantas de enset [planta da família da 
bananeira]. Preparar enset para comer leva tempo, mas 
servindo-se do debo podiam garantir que nenhuma 
família sofresse de fome em períodos de carência 
alimentar.

Propuseram também que se desencadeasse o CLTS numa 
aldeia vizinha, Afa Hyzo, com �0 agregados familiares.

Relato feito pela comunidade de Bokole Ulitana a 
Solomon Kebede e Theresa McDonnell Friström durante 
a Análise Participativa Vita (RTI), na Etiópia, em Julho de 
200�

Sementes e apoio ao movimento de 
propagação lateral

Maior impacto pode ser alcançado se o CLTS se transformar 
num movimento que se propague por si ou com um 
mínimo de apoio. Um ideal a atingir seria um movimento 
de propagação que se tornasse de facto um processo de 
Expansão Dirigida pela Comunidade. Para isso, veja se pode 
encorajar e capacitar líderes naturais para se posicionarem 
na linha da frente como facilitadores do desencadeamento 
em outras comunidades e darem continuamente incentivo 
e apoio.

Aqui a oportunidade é o CLTS ser expandido localmente e 
a baixo custo. Onde agências de doadores, departamentos 
governamentais e ONGs nacionais e internacionais 
decidirem integrar o CLTS nos seus programas de 
saneamento sem comprometer os princípios básicos de 
empoderamento/aumento do poder de participação e 
decisão local, e utilizá-lo como ponto de entrada para 
meios de vida ou programas de saúde mais amplos, 
devem ter em mente que os consultores e facilitadores 
comunitários serão um importantíssimo recurso.

Os melhores facilitadores tendem a ser pessoas do 
local que aprenderam o CLTS por via de experiência em 
primeira mão nas suas próprias comunidades e que não 
desenvolveram o hábito de ‘ensinar’. Há experiências 

Uma comunidade em Chencha Woreda, na Etiópia, inovou o 
seu dispositivo de lavagem das mãos, de concepção simples. 
Utilizaram canecas plásticas perfuradas como torneiras de 
água para lavar as mãos com sabão depois de defecar.
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Da eliminação do FCA à segurança alimentar

Jalagari, uma das aldeias mais pobres no distrito de 

Gaibandha, no Bangladesh, foi gravemente afectada 

pela monga, a crise alimentar sazonal anual por que a 

área é conhecida. Durante a monga, as famílias mais 

pobres passaram fome, migraram ou procuraram 

distribuição alimentar estatal. O CLTS foi despertado 

numa aldeia em Outubro de 200�, muito pouco tempo 

antes do início da monga. Com o crescente entusiasmo 

e com a solidariedade de acabar com o FCA, membros da 

comunidade comprometeram-se a tratar conjuntamente 

o problema, contando com as suas próprias forças. Os

agregados familiares em melhores condições económicas

preocuparam-se mais com os pobres e os que não tinham

terra e concederam-lhes mais ajuda e apoio do que nos

anos anteriores. Foi identificada como solução um tipo de

batata, a ‘mach-alu’, uma cultura tradicional que quase

tinha sido esquecida. Todos os agregados familiares

decidiram plantá-la dentro e em torno das suas

propriedades. Em uma semana, tinham sido abertas por

quase todas as famílias mais de �.000 covas e plantadas

sementes de ‘mach-alu’ como um movimento de

massas. As famílias sem terra plantaram �-� plantas  em

propriedades, cada uma das quais produziu �-� quilos

de batata por planta passados 8 meses. Os que tinham

terra permitiram aos sem terra plantar batata entre filas

de areca [tipo de palmeira asiática] e outras árvores de

plantio na sua terra. A estacão da monga seguinte foi

totalmente diferente e grandes quantidades de batata

foram colhidas, comidas e vendidas no mercado. Hoje,

em 200�, Jalagari não só produz mais de 2� toneladas de

vine potato como também fornece mais de dez toneladas

métricas de batata semente a muitas aldeias, e a crise da

monga foi em grande medida eliminada.

Em cima: Imediatamente após a conquista do estatuto de 
CLTS, comunidades locais em Shibpur e Boali na união de 
Majchar de Bajitpur Upazilla, no Bangladesh, aperceberam-
se da urgência de trabalharem em conjunto para proteger 
as frágeis colinas da severa erosão provocada pelas cheias 
em Haor. Experimentando a força da acção local colectiva 
desencadeada durante o CLTS e o sucesso subsequente, 
as comunidades a viver nas colinas vulneráveis aos 
choques ambientais em Haor construíram paredes de 
tijolo utilizando o seu conhecimento indígena. Estas 
paredes únicas são retrácteis, isto é, podem ser movidas 
para aumentar o tamanho das colinas erodidas. Não foi 
utilizado nenhum cimento na construção dessas paredes. 
Uma maravilha de engenharia! O custo da construção de 1 
km dessas paredes corresponde a um décimo do custo das 
paredes de defesa que estão a ser construídas pela CARE 
Bangladesh. 

 EM CIMA: Na união de Korjhar, do distrito de Bajitpur, no 
Bangladesh, muitas comunidades ODF juntaram mãos e 
construíram um longo aterro de protecção de culturas para 
proteger a sua única cultura de arroz contra as inundações 
anuais das áreas de Haor. Foto: Kamru Zaman, CARE 
Bangladesh.
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À ESQUERDA E EM CIMA: 
Líderes Naturais da aldeia 
de Jalagari, do distrito de 
Gaibandha, no Bangladesh, 
vistos de pé com ‘Machu 
Alu’ (Vine Potato) acabada 
de colher que cultivaram 
em abundância para 
combater a fome sazonal 
da monga e a insegurança 
alimentar. Tudo iniciado a 
partir do sucesso do CLTS 
na aldeia. Variedades de 
vine potatoes que crescem 
exuberantemente na 
área fizeram uma grande 
diferença quando cada 
um na comunidade queria 
acabar com a fome na 
aldeia.

EM CIMA E À DIREITA: Mulheres da comunidade da 
colónia de Vidyasagar, de Kalyani. O Município de West 
Bengal, na Índia, decidiu pavimentar a base de todas 
as �� bombas manuais na sua colónia e construiu 
plataformas de cimento para evitar acumulação de águas 
residuais, lixo e imundície em torno de fonte de água 
potável. O município deu-lhes pedaços de tijolos não 
utilizado, tendo eles feito restante. Tudo isto aconteceu 
até dois meses depois de alcançarem o estatuto de ODF. 
Em um ano todas as �2 favelas do Município foram 
declaradas ODF.
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À ESQUERDA E EM CIMA: 
Líderes Naturais da aldeia 
de Jalagari, do distrito de 
Gaibandha, no Bangladesh, 
vistos de pé com ‘Machu 
Alu’ (Vine Potato) acabada 
de colher que cultivaram 
em abundância para 
combater a fome sazonal 
da monga e a insegurança 
alimentar. Tudo iniciado a 
partir do sucesso do CLTS 
na aldeia. Variedades de 
vine potatoes que crescem 
exuberantemente na 
área fizeram uma grande 
diferença quando cada 
um na comunidade queria 
acabar com a fome na 
aldeia.

EM CIMA E À DIREITA: Mulheres da comunidade da 
colónia de Vidyasagar, de Kalyani. O Município de West 
Bengal, na Índia, decidiu pavimentar a base de todas 
as �� bombas manuais na sua colónia e construiu 
plataformas de cimento para evitar acumulação de águas 
residuais, lixo e imundície em torno de fonte de água 
potável. O município deu-lhes pedaços de tijolos não 
utilizado, tendo eles feito restante. Tudo isto aconteceu 
até dois meses depois de alcançarem o estatuto de ODF. 
Em um ano todas as �2 favelas do Município foram 
declaradas ODF.
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Propagado por representações teatrais lideradas 
pela comunidade

Nijera, um projecto da CARE no Noroeste do Bangladesh, 

apoia paras (povoados) a propagarem o CLTS pelos 

seus vizinhos através de representação teatral. Os 

facilitadores de campo concentram-se em primeiro lugar 

na ignição em um para. Quando em poucas semanas este 

alcança o estatuto de ODF, organizam uma reunião com 

outros paras, normalmente à noite. O Nijera concede 

apoio logístico, como um gerador e sistemas de som, por 

exemplo, mas o espectáculo é organizado e gerido pelo 

para e seus líderes naturais (a maior parte dos quais 

provém das classes mais carenciadas), que ficam no 

palco e partilham como alcançaram o estatuto de ODF. 

Facilitadores da CARE não instruem o processo, mas, 

em vez disso, motivam as pessoas da comunidade a 

organizarem o seu próprio evento. Isto também ajuda 

a fortalecer a solidariedade já criada pelo CLTS e líderes 

naturais e outras pessoas do para sentem-se orgulhosos 

das suas conquistas e celebram-no.

Em quase todas as comunidades no Bangladesh rural 

há algum poeta natural que pode compor uma canção 

sobre o CLTS e um cantor que pode apresentá-la no 

palco. De igual modo, outros há que rapidamente 

escreverão uma peça teatral sobre o saneamento, que 

líderes naturais e adolescentes, rapazes e raparigas, 

representam em palco. Normalmente, na representação 

são introduzidos através de maneira cómica diferentes 

desafios do processo de CLTS. Numa representação 

teatral comunitária foi contada uma história verdadeira 

de uma pessoa rica que não queria instalar uma latrina. 

Na peça, um ‘casamenteiro’ levou alguns convidados 

para o casamento da sua filha. Ora, estando um dos 

convidados aflito, quis ir a uma latrina, mas o rico não 

possuía nenhuma. O momento de embaraço é retratado 

através de uma cena cómica que provoca muito riso 

nas audiências. Depois do embaraçoso incidente, o rico 

chamou imediatamente líderes naturais para o ajudarem 

a instalar uma latrina.

O divertimento e a celebração destas ocasiões motivam 

comunidades próximas a darem início ao seu próprio 

processo de CLTS.

Fonte: Anowarul Haq, Chefe da Equipa,SDU, CARE 

Bangladesh
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repetidas onde líderes naturais emergentes são 
estimulados e inspirados para irem a comunidades 
próximas e fazerem nelas o despertar, como na caixa. 
Mas por agora tem ficado por aí.

Como a caixa indica, a propagação pode ocorrer 
espontaneamente. A experiência até à data indica, 
contudo, que se necessita de apoio e encorajamento. 

Propagação espontânea no distrito de Kilifi Quénia

O CLTS foi despertado com sucesso na aldeia de Jaribuni por 
uma equipa da Plan International, Quénia. Numa visita de 
acompanhamento eles foram surpreendidos por um anúncio 
feito pelo chefe local. Ele disse-lhes que a equipa de direcção 
do CLTS na aldeia estava a expandir o CLTS a todas as aldeias 
no lugar e tinham organizado datas para visitas. Motivação 
para isso foi que as outras aldeias estavam a poluir o 

abastecimento de água de Jaribuni.

Fonte: Samuel Musyoki, Gestor de Apoio ao Programa, Plan 

Quénia, Nairobi.

Parece haver grandes oportunidades para ONGs 
propagarem o CLTS proporcionando esse apoio e 
encorajamento. São opções de apoio a facilitadores 
comunitários:
• Encorajamento e reconhecimento verbal
• Uma curta formação com base em experiência local e 

nas dicas deste manual.
• Documentação e partilha de práticas de facilitadores 

comunitários
• Workshops de pares para Líderes Naturais partilharem 

experiências e planearem uma estratégia de extensão
• Criação de um website com nomes, fotografias e 

contactos de Líderes Naturais proeminentes que 
estejam disponíveis como Consultores e Facilitadores 
comunitários

• Proporcionar um ligeiro apoio através de ajudas de 
custo diárias e/ou horários e/ou acesso a transporte 
e/ou cobrindo custos de transporte. Ao fazê-lo será 
necessário ter-se o cuidado de dar um apoio que 
encoraje e apoie e não prejudique a energia e o 
empenho de Líderes Naturais.

Mais formalmente, mas ainda com uma forma 
descentralizada de auto-organização, uma variante 
de propagação espontânea está a ser seguida no 
Paquistão, onde foram formados 70 Líderes Naturais 
(Ver página 63, Expansão através de activistas 
comunitários no Paquistão). As autoridades locais 
também podem recorrer a esses líderes. Foi elaborado 
um contrato pró-forma que será utilizado para os 
envolver no desencadeamento e acompanhamento.

Nestes casos o objectivo é expandir localmente e 
a baixo custo. É uma grande prioridade aprender 
mais sobre como isto pode ser feito, e que formas 
de encorajamento e apoio são efectivos. Solicita-
se aos utilizadores deste manual que reflictam e 
partilhem as suas experiências. Um fórum e uma rede 
de informação e partilha de experiências com líderes 
naturais foi instalado pela rede do Programa de Apoio 
Rural no Paquistão: www.rspn.org (email Tkhan@rspn.
org.pk).

A importância de capacitar e catalisar o CLTS para se 
tornar um movimento de propagação lateral não pode 
ser alvo de uma excessiva ênfase. Muitas iniciativas 
são necessárias com diferentes abordagens para 
expandir o CLTS, combinadas com lições partilhadas 
sobre o que funciona e o que não funciona. De 
momento, propagado por facilitadores comunitários 
com um pequeno e sensível apoio parece ser o modo 
mais promissor em que numerosas pessoas poderão 
beneficiar do saneamento total no curto prazo.

Testada a força da acção colectiva comunitária 
com a conquista do estatuto de ODF, a comunidade 
empoderada da colónia de Vidyasagar do Município 
próximo de Calcutá, na Índia, limpou um dreno que tinha 
ficado obstruído por lixo durante 12 anos. É utilizado 
para o escoamento de águas sujas durante as chuvas. Em 
frente dele, as crianças não podiam acreditar que havia 
um dreno tão forte e tão longo debaixo da imundície 
acumulada de tantos anos.
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EM CIMA E À DIREITA: 
Ruas de aldeia limpas e 

bonitas. Comunidades 
ODF de uma aldeia no 
distrito de Lumajang 
na província de Java 

oriental da Indonésia 
e da aldeia de uma 

província Kampung Spu 
no Cambodja limparam e 
decoraram a rua central 

da aldeia imediatamente 
após o estatuto de ODF. 

Vê-se esse reflexo e 
resultado de limpeza 

global em muitas aldeias, 
independentemente dos 

países ou culturas.
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ANEXO A: Génese, antecedentes, 
propagação e expansão do CLTS

O CLTS foi criado em finais de 1999 pelo Dr. Kamal Kar, 
quando chefiava uma missão de avaliação à WaterAid 
(uma ONG britânica) que opera no Bangladesh. 
A missão encontrava-se a avaliar o projecto de 
saneamento apoiado pela WaterAid, que estava a ser 
realizado por esta organização e uma ONG parceira 
local chamada Village Education Resource Center 
(VERC). O projecto envolvia a construção de latrinas 
familiares, altamente subsidiada com hardware de 
fornecimento externo.

A missão concluiu que, embora o número de latrinas 
estivesse de facto a aumentar nas aldeias, a prática 
de fecalismo a céu aberto continuava. A avaliação 
revelou ainda que, não obstante variassem os níveis 
de pobreza dos agregados familiares nas diferentes 
regiões do Bangladesh, o montante do subsídio 
fornecido para saneamento era o mesmo em todo o 
lado. Uma das recomendações da missão foi que se 
realizasse uma avaliação participativa da pobreza e se 
desenvolvesse uma estratégia de subsídios diferencial 
baseada nos níveis que esta apresentasse.

Numa etapa subsequente, a missão considerou as 
ligações entre a pobreza e a prática de fecalismo a 
céu aberto – com enfoque na aldeia de Mosmoil, no 
distrito de Rajshahi, no Bangladesh. O Dr. Kar e alguns 
membros da equipa da missão observaram não ter 
sido a provisão de um subsídio externo para infra-
estruturas de saneamento a força motriz que levou a 
comunidade a decidir abandonar a prática de fecalismo 
a céu aberto. O que o fez foi, sim, a percepção colectiva 
da comunidade de que ninguém ali estava seguro 
a não ser que cada um abandonasse por completo 
a prática de fecalismo a céu aberto e mudasse 
totalmente as suas práticas de higiene. Um ambiente 
livre de fecalismo a céu aberto é um “bem público” e 
não seria possível atingi-lo se apenas alguns tivessem 
e usassem sanitas -  um bem privado -, e outros 
defecassem a céu aberto.

Além disso, notou-se que o subsídio externo para 
infra-estruturas (e os modelos prescritivos de latrinas) 
na verdade tinha sido um obstáculo ao processo de 
tomada de decisão colectiva. As comunidades em 
algumas das primeiríssimas aldeias onde o CLTS foi 
despertado afirmaram que, se houvesse subsídios para 
hardware disponíveis para os pobres, todos tentariam 
classificar-se como “pobres”. Por outro lado, assim 

que estes residentes comunitários perceberam que 
estavam a consumir cocó uns dos outros (através das 
suas próprias observações como parte do processo de 
desencadeamento do CLTS), afirmaram ter chegado 
à conclusão de que já não podiam viver mais nesse 
ambiente imundo e decidido acabar com o fecalismo a 
céu aberto.

A análise participativa de Mosmoil do seu perfil de 
saneamento, e a sua decisão colectiva de acabar com 
o fecalismo a céu aberto foram uma novidade que
rapidamente se espalhou às aldeias vizinhas, onde
começaram a ter lugar acções similares. Mosmoil e
estas outras aldeias “livres de fecalismo a céu aberto”,
ou ODF, colocaram então tabuletas declarando que
ninguém na aldeia tinha aquela prática.

A nova abordagem foi posteriormente aplicada a 
quatro distritos-piloto em áreas de trabalho do VERC, 
no norte e no sul do Bangladesh, com os mesmos 
resultados animadores. Muito rapidamente centenas 
de aldeias se declararam “ODF”.

Com o apoio da WaterAid, o VERC alterou a sua 
abordagem de subsidiar infra-estruturas de 
saneamento a nível de agregados familiares e 
continuou a implementar o saneamento total 100% 
sem a abordagem de subsídios. Os resultados foram 
muito encorajadores, e o dinheiro destinado a 
subsídios para a construção de latrinas foi poupado 
e utilizado para apoiar a disseminação e expansão 
da abordagem através da capacitação de Líderes 
Naturais Emergentes, workshops, exposições e outras 
actividades de extensão. Mais de 30 modelos de 
latrinas específicos dos locais e apropriadamente 
concebidos foram criados pelos “engenheiros 
comunitários”. Centenas de Lideres Naturais se 
desenvolveram a partir do processo de emergência 
de aldeias CLTS, que contribuíram directamente para 
a propagação e expansão do CLTS a novas áreas. 
Muitos destes Líderes Naturais, foram usados como 
Consultores Comunitários por ONGs que adoptaram a 
abordagem de CLTS no seu programa de saneamento. 
Para mais detalhes, queira, por favor, consultar IDS 
Working Papers 184 e 257 “Subsidy or Self respect” 
[“Subsídio ou Respeito por Si Próprio”] (Ver no Anexo 
G a referência).

Desenvolvida a abordagem, a Plan International 
e a CARE introduziram-na nos seus programas de 
cooperação com o Bangladesh. O Dr. Kar formou 
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igualmente pessoal e gestores da linha da frente na 
nova abordagem, e integrou-se aprendizagem na 
programação no terreno. Aprendendo da experiência 
do Bangladesh, a Plan divulgou a abordagem e 
introduziu-a em mais de 12 países na Ásia, África 
e América Latina. A Visão Mundial e ONGs do 
Bangladesh, como, por exemplo, a Dhaka Ahsania 
Mission (DAM) também integraram a nova abordagem 
nos seus programas de saneamento em curso. Com 
o promissor sucesso da abordagem do CLTS e o 
crescente interesse nas comunidades foi formado um 
consórcio de diferentes ONGs baseadas no Bangladesh 
que promovem o CLTS, conhecido como DISHARI.

Em 2001/2002, o CLTS foi introduzido no estado 
da Índia de Maharashtra pelo Governo Estatal e 
foi apoiado pelo WSP – South Ásia com serviços 
de assessoria e consultoria do Dr. Kar. Com base 
no sucesso dos dois primeiros distritos-piloto 
(Ahmednagar e Nanded), a abordagem do CLTS foi 
expandida a todos os 32 distritos em Maharashtra. 
Mais tarde, o CLTS foi introduzido nos estados de 
Himachal Pradesh Haryana, Andhra Pradesh e Madhya 
Pradesh. Milhares de Gram Panchayates (mais de 
4.000 G.P. em Maharashtra) e aldeias nesses estados 
foram agora declarados ODF.

Os subsídios de saneamento familiar continuam, no 
entanto, a ser oferecidos pelo Governo da Índia ao 
abrigo de um programa conhecido como “Campanha 
de Saneamento Total”. Infelizmente estes subsídios 
interferem com a expansão do CLTS. O estado de 
Maharashtra enfrentou com êxito esta situação 
convertendo o subsídio familiar antecipado num 
“prémio” comunitário colectivo conferido depois de 
uma aldeia ter atingindo o estatuto ODF. O estado 
Himachal Pradesh, para reduzir a sua interferência nos 
processos liderados pela comunidade, deu pouco realce 
à questão dos subsídios governamentais centrais nos 
seus programas de saneamento.

O CLTS  foi introduzido no Cambodja em 2002 pela 
Concern Worldwide. Foram realizadas experiências-

piloto em quatro províncias (Pursat, Kampong Cham, 
Kampong Chhnang, e Siem Reap). Embora a Concern 
não continue a promover a abordagem, a palavra 
espalhou-se e foi depois adoptado pelo Ministério de 
Desenvolvimento Rural, pela Plan Cambodja e pelo 
Unicef. O CLTS está agora a ser implementado em pelo 
menos 8 das 24 províncias do Cambodja, estando o 
Governo a considerar adoptá-lo como sua abordagem 
oficial ao saneamento rural.

Até 2007, principalmente através de “workshops 
de formação prática” facilitados pelo Dr. Kar e 
organizados pelo WSP, Unicef, a Plan International 
e algumas ONGs Internacionais, incluindo alguns 
governos nacionais, o CLTS foi introduzido em mais de 
20 países em todo o mundo. Tais países foram (por 
ordem de ano de adopção):

Em Fevereiro e Março de 2007, a PLAN International 
RESA, Joanesburgo realizou dois importantes 
workshops internacionais de formação em CLTS, em 
Dar-Es-Salaam, na Tanzânia, e em Awassa e Addis 
Abeba, na Etiópia. Mais de 100 participantes, incluindo 
assessores do WATSAN, gestores de programa, pessoal 
da linha da frente de países da Plan como o Quénia, 
a Tanzânia, a Etiópia, Moçambique, o Zimbabwe, 
o Sudão, o Egipto e o Uganda, funcionários do 
Governo, pessoal do WaterAid, WSP e de outras ONGs 
nacionais e internacionais, foram formados pelo Dr. 
Kar. Nos últimos 3 a 4 meses de 2007, só na Etiópia, 
mais de 60 aldeias se declaram ODF. Depois do seu 
regresso, o pessoal formado da Plan Quénia, Uganda 
e Zimbabwe formou outro pessoal no terreno e 
despertou o processo de CLTS nas aldeias. Em Outubro 
de 2007, com apoio do Unicef, foram organizados 
dois workshops regionais de CLTS em Nairobi, no 
Quénia, e em Lusaka, na Zâmbia. Contaram com 
mais de 150 participantes de instituições estatais, 
escritórios regionais e nacionais do Unicef no Quénia, 
na Etiópia e na Zâmbia, cinco diferentes Centros 
Regionais de Formação do Unicef em África, do IRC, da 
Plan International, da WaterAid e de ONGs nacionais e 
internacionais.



ANEXO A: Génese, antecedentes, 
propagação e expansão do CLTS

O CLTS foi criado em finais de 1999 pelo Dr. Kamal Kar, 
quando chefiava uma missão de avaliação à WaterAid 
(uma ONG britânica) que opera no Bangladesh. 
A missão encontrava-se a avaliar o projecto de 
saneamento apoiado pela WaterAid, que estava a ser 
realizado por esta organização e uma ONG parceira 
local chamada Village Education Resource Center 
(VERC). O projecto envolvia a construção de latrinas 
familiares, altamente subsidiada com hardware de 
fornecimento externo.

A missão concluiu que, embora o número de latrinas 
estivesse de facto a aumentar nas aldeias, a prática 
de fecalismo a céu aberto continuava. A avaliação 
revelou ainda que, não obstante variassem os níveis 
de pobreza dos agregados familiares nas diferentes 
regiões do Bangladesh, o montante do subsídio 
fornecido para saneamento era o mesmo em todo o 
lado. Uma das recomendações da missão foi que se 
realizasse uma avaliação participativa da pobreza e se 
desenvolvesse uma estratégia de subsídios diferencial 
baseada nos níveis que esta apresentasse.

Numa etapa subsequente, a missão considerou as 
ligações entre a pobreza e a prática de fecalismo a 
céu aberto – com enfoque na aldeia de Mosmoil, no 
distrito de Rajshahi, no Bangladesh. O Dr. Kar e alguns 
membros da equipa da missão observaram não ter 
sido a provisão de um subsídio externo para infra-
estruturas de saneamento a força motriz que levou a 
comunidade a decidir abandonar a prática de fecalismo 
a céu aberto. O que o fez foi, sim, a percepção colectiva 
da comunidade de que ninguém ali estava seguro 
a não ser que cada um abandonasse por completo 
a prática de fecalismo a céu aberto e mudasse 
totalmente as suas práticas de higiene. Um ambiente 
livre de fecalismo a céu aberto é um “bem público” e 
não seria possível atingi-lo se apenas alguns tivessem 
e usassem sanitas -  um bem privado -, e outros 
defecassem a céu aberto.

Além disso, notou-se que o subsídio externo para 
infra-estruturas (e os modelos prescritivos de latrinas) 
na verdade tinha sido um obstáculo ao processo de 
tomada de decisão colectiva. As comunidades em 
algumas das primeiríssimas aldeias onde o CLTS foi 
despertado afirmaram que, se houvesse subsídios para 
hardware disponíveis para os pobres, todos tentariam 
classificar-se como “pobres”. Por outro lado, assim 

que estes residentes comunitários perceberam que 
estavam a consumir cocó uns dos outros (através das 
suas próprias observações como parte do processo de 
desencadeamento do CLTS), afirmaram ter chegado 
à conclusão de que já não podiam viver mais nesse 
ambiente imundo e decidido acabar com o fecalismo a 
céu aberto.

A análise participativa de Mosmoil do seu perfil de 
saneamento, e a sua decisão colectiva de acabar com 
o fecalismo a céu aberto foram uma novidade que
rapidamente se espalhou às aldeias vizinhas, onde
começaram a ter lugar acções similares. Mosmoil e
estas outras aldeias “livres de fecalismo a céu aberto”,
ou ODF, colocaram então tabuletas declarando que
ninguém na aldeia tinha aquela prática.

A nova abordagem foi posteriormente aplicada a 
quatro distritos-piloto em áreas de trabalho do VERC, 
no norte e no sul do Bangladesh, com os mesmos 
resultados animadores. Muito rapidamente centenas 
de aldeias se declararam “ODF”.

Com o apoio da WaterAid, o VERC alterou a sua 
abordagem de subsidiar infra-estruturas de 
saneamento a nível de agregados familiares e 
continuou a implementar o saneamento total 100% 
sem a abordagem de subsídios. Os resultados foram 
muito encorajadores, e o dinheiro destinado a 
subsídios para a construção de latrinas foi poupado 
e utilizado para apoiar a disseminação e expansão 
da abordagem através da capacitação de Líderes 
Naturais Emergentes, workshops, exposições e outras 
actividades de extensão. Mais de 30 modelos de 
latrinas específicos dos locais e apropriadamente 
concebidos foram criados pelos “engenheiros 
comunitários”. Centenas de Lideres Naturais se 
desenvolveram a partir do processo de emergência 
de aldeias CLTS, que contribuíram directamente para 
a propagação e expansão do CLTS a novas áreas. 
Muitos destes Líderes Naturais, foram usados como 
Consultores Comunitários por ONGs que adoptaram a 
abordagem de CLTS no seu programa de saneamento. 
Para mais detalhes, queira, por favor, consultar IDS 
Working Papers 184 e 257 “Subsidy or Self respect” 
[“Subsídio ou Respeito por Si Próprio”] (Ver no Anexo 
G a referência).

Desenvolvida a abordagem, a Plan International 
e a CARE introduziram-na nos seus programas de 
cooperação com o Bangladesh. O Dr. Kar formou 
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igualmente pessoal e gestores da linha da frente na 
nova abordagem, e integrou-se aprendizagem na 
programação no terreno. Aprendendo da experiência 
do Bangladesh, a Plan divulgou a abordagem e 
introduziu-a em mais de 12 países na Ásia, África 
e América Latina. A Visão Mundial e ONGs do 
Bangladesh, como, por exemplo, a Dhaka Ahsania 
Mission (DAM) também integraram a nova abordagem 
nos seus programas de saneamento em curso. Com 
o promissor sucesso da abordagem do CLTS e o 
crescente interesse nas comunidades foi formado um 
consórcio de diferentes ONGs baseadas no Bangladesh 
que promovem o CLTS, conhecido como DISHARI.

Em 2001/2002, o CLTS foi introduzido no estado 
da Índia de Maharashtra pelo Governo Estatal e 
foi apoiado pelo WSP – South Ásia com serviços 
de assessoria e consultoria do Dr. Kar. Com base 
no sucesso dos dois primeiros distritos-piloto 
(Ahmednagar e Nanded), a abordagem do CLTS foi 
expandida a todos os 32 distritos em Maharashtra. 
Mais tarde, o CLTS foi introduzido nos estados de 
Himachal Pradesh Haryana, Andhra Pradesh e Madhya 
Pradesh. Milhares de Gram Panchayates (mais de 
4.000 G.P. em Maharashtra) e aldeias nesses estados 
foram agora declarados ODF.

Os subsídios de saneamento familiar continuam, no 
entanto, a ser oferecidos pelo Governo da Índia ao 
abrigo de um programa conhecido como “Campanha 
de Saneamento Total”. Infelizmente estes subsídios 
interferem com a expansão do CLTS. O estado de 
Maharashtra enfrentou com êxito esta situação 
convertendo o subsídio familiar antecipado num 
“prémio” comunitário colectivo conferido depois de 
uma aldeia ter atingindo o estatuto ODF. O estado 
Himachal Pradesh, para reduzir a sua interferência nos 
processos liderados pela comunidade, deu pouco realce 
à questão dos subsídios governamentais centrais nos 
seus programas de saneamento.

O CLTS  foi introduzido no Cambodja em 2002 pela 
Concern Worldwide. Foram realizadas experiências-

piloto em quatro províncias (Pursat, Kampong Cham, 
Kampong Chhnang, e Siem Reap). Embora a Concern 
não continue a promover a abordagem, a palavra 
espalhou-se e foi depois adoptado pelo Ministério de 
Desenvolvimento Rural, pela Plan Cambodja e pelo 
Unicef. O CLTS está agora a ser implementado em pelo 
menos 8 das 24 províncias do Cambodja, estando o 
Governo a considerar adoptá-lo como sua abordagem 
oficial ao saneamento rural.

Até 2007, principalmente através de “workshops 
de formação prática” facilitados pelo Dr. Kar e 
organizados pelo WSP, Unicef, a Plan International 
e algumas ONGs Internacionais, incluindo alguns 
governos nacionais, o CLTS foi introduzido em mais de 
20 países em todo o mundo. Tais países foram (por 
ordem de ano de adopção):

Em Fevereiro e Março de 2007, a PLAN International 
RESA, Joanesburgo realizou dois importantes 
workshops internacionais de formação em CLTS, em 
Dar-Es-Salaam, na Tanzânia, e em Awassa e Addis 
Abeba, na Etiópia. Mais de 100 participantes, incluindo 
assessores do WATSAN, gestores de programa, pessoal 
da linha da frente de países da Plan como o Quénia, 
a Tanzânia, a Etiópia, Moçambique, o Zimbabwe, 
o Sudão, o Egipto e o Uganda, funcionários do 
Governo, pessoal do WaterAid, WSP e de outras ONGs 
nacionais e internacionais, foram formados pelo Dr. 
Kar. Nos últimos 3 a 4 meses de 2007, só na Etiópia, 
mais de 60 aldeias se declaram ODF. Depois do seu 
regresso, o pessoal formado da Plan Quénia, Uganda 
e Zimbabwe formou outro pessoal no terreno e 
despertou o processo de CLTS nas aldeias. Em Outubro 
de 2007, com apoio do Unicef, foram organizados 
dois workshops regionais de CLTS em Nairobi, no 
Quénia, e em Lusaka, na Zâmbia. Contaram com 
mais de 150 participantes de instituições estatais, 
escritórios regionais e nacionais do Unicef no Quénia, 
na Etiópia e na Zâmbia, cinco diferentes Centros 
Regionais de Formação do Unicef em África, do IRC, da 
Plan International, da WaterAid e de ONGs nacionais e 
internacionais.



País

1. Índia

2. Cambodja

�.Nepal

�. Indonésia

�. Uganda

�. Zâmbia

�. Paquistão

8. Nigéria

�. Mongólia

10. China

Ano de 
Introdução

200�

200�

200�

200�

2002

200�

200�

200�

200�

200�

Instituição Apoiante

WSP-SA, Governo de Maharashtra, Himachal Pradesh e Haryana

A Concern Worl Wide foi a primeira organização a lançar o CLTS no Cambodja. O 
Ministério do Desenvolvimento Rural, a Unicef e a Plan International contam-se 
entre alguns dos principais utilizadores desta abordagem.

A International, NEWA (Nepal Water for Health) e a WaterAid introduziram o 
CLTS no Nepal.

O projecto WSLIC-II (Água e Saneamento para Comunidades de Baixo 
Rendimento) e o Ministério da Saúde, Governo da Indonésia; o WSP-EAP 
(Programa de Água e Saneamento – Região da Ásia e Oriental e Pacífico) 
começaram por lançar esta abordagem em cinco áreas-piloto. Mais tarde, ela 
propagou-se a todas as principais ilhas do país. 

Introduzido pela primeira vez no distrito de Kibale no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento e Descentralização Distrital apoiado pela Cooperação Irlandesa.

A DWASHE e a WaterAid Zâmbia começaram por lançar o CLTS no distrito de 
Monze, em muito pequena escala, depois de uma revisão do programa da 
WaterAid realizada pelo Dr. Kar. Mais tarde, em Dezembro de 200�, a Unicef e 
o Ministério da Saúde organizaram um workshop e formação em exercício em 
matéria de CLTS a nível nacional destinada a funcionários do governo, ONGs e 
ONGIs. O CLTS foi então implementado no distrito de Choma.

A Unicef e o IRSP, uma ONG baseada em Mardan, NWFP, lançaram o CLTS no 
Paquistão com apoio do WSP-Ásia do Sul. RSPN, AKRSP, NRSP, TRDP e o Fundo 
Kushhal Pakistan usaram, todos eles, esta abordagem.

A WaterAid Nigéria introduziu experimentalmente o CLTS em quatro estados: 
Benue, Enugu, Ekiti e Jigawa. 

O ADB apoiou o projecto de Desenvolvimento de Bairros Pobres Urbanos, tendo a 
testagem da abordagem sido realizada no Projecto de Conservação da Natureza e 
Desenvolvimento de Zonas Tampão, em Gobi, apoiado pelo GTZ  

Introduzido pela Plan China na província de Shaanxi.
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País

11. Etiópia

12. Iémen

1�. Bolívia

1�.Tanzânia

1�. Quénia

1�. Malawi

1�. Burkina 
Faso, Gana e 
Mali

18. Timor-
leste

1�. Serra 
Leoa

Ano de 
Introdução

200�

200�

200�

200�

200�

200�

200�/2008

200�

2008

Instituição Apoiante

O VITA (outrora Refugee Trust International), apoiado pela 
Cooperação Irlandesa, começou por introduzir a abordagem em 
Arbaminch, figurando também a Plan Etiopia entre os principais 
implementadores.

Em Abril de 200�, o Fundo Social para o Desenvolvimento 
(SFD) e o Ministério para o Desenvolvimento Rural do Iémen 
introduziram o CLTS através de formação prática para 
formadores e facilitadores do SDF e de algumas ONGs nacionais e 
internacionais no distrito de Ibb.  

A Unicef, a Plan Bolivia e o WSP-LAC lançaram o CLTSna Bolívia. 

Em Fevereiro de 200�, realizou-se um workshop regional de 
formação prática para pessoal de oito países Plan na África 
Oriental e Austral, organizado pela Plan RESA. 

Em Maio de 200�, depois de participar em workshops de 
formação prática em CLTS na Tanzânia e na Etiópia, a Plan Quénia 
decidiu introduzir o Saneamento Total Liderado pela Comunidade, 
em regime experimental, em três Áreas de Desenvolvimento.

O pessoal da Plan Malawi que participou em workshops de 
formação prática em CLTS facilitados por Kamal Kar na Tanzânia e 
na Etiópia introduziu a abordagem em regime experimental.  

Agência de Apoio: Depois de introduzir o CLTS em regime 
experimental na Nigéria, a WaterAid está agora a planear o seu 
lançamento nos outros três países incluídos no seu programa 
para a África Ocidental: Burkina Faso, Gana e Mali. Os programas 
nestes países encontram-se ainda, presentemente, nas etapas 
iniciais do processo.

A WaterAid Austrália e a Plan Timor Leste encontram-se nas 
etapas iniciais de implementação de CLTS.

A Unicef Serra Leoa, o Ministério de Saúde e Saneamento, a Plan 
UK e a Plan Serra Leoa organizaram uma série de workshops de 
formação prática com Kamal Kar, tendo os participantes destes 
workshops desencadeado o CLTS em �� aldeias.
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A Unicef, a Plan Bolivia e o WSP-LAC lançaram o CLTSna Bolívia. 
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na Etiópia introduziu a abordagem em regime experimental.  

Agência de Apoio: Depois de introduzir o CLTS em regime 
experimental na Nigéria, a WaterAid está agora a planear o seu 
lançamento nos outros três países incluídos no seu programa 
para a África Ocidental: Burkina Faso, Gana e Mali. Os programas 
nestes países encontram-se ainda, presentemente, nas etapas 
iniciais do processo.

A WaterAid Austrália e a Plan Timor Leste encontram-se nas 
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formação prática com Kamal Kar, tendo os participantes destes 
workshops desencadeado o CLTS em �� aldeias.
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Anexo B: Carta Aberta sobre a Expansão do Saneamento  Total Liderado Totalmente 
pela Comunidade (CLTS)

Caro Colega,

Verificou-se recentemente uma rápida propagação da compreensão e aceitação de que os subsídios para agregados familiares 
rurais destinados a hardware sanitário são contraproducentes e inibidores da acção colectiva local, o que traz consigo 
oportunidades e desafios. A rápida propagação do Saneamento Total Liderado pela Comunidade e da compreensão do que isso 
implica é bastante encorajadora. Esperamos que o seu enorme potencial para reduzir a pobreza, melhorar o bem-estar humano, 
contribuir para a consecução dos ODMs e conduzir a outras acções colectivas possa ser realizado.

Dirigimos-lhe esta carta aberta porque, em nossa opinião, este potencial só será atingido se, à medida que se for 
expandindo o CLTS, a qualidade for mantida. Escrevemos em nosso nome pessoal, baseando o que se segue em 
experiências anteriores e nas tendências actuais. 

A rápida propagação da ARP nos anos 90, patrocinada e exigido por doadores, instituições de crédito e governos, 
conduziu a uma prática muito negativa. A etiqueta ARP foi adoptada em muitos lugares sem que fosse acompanhada 
por comportamentos, atitudes e práticas de boa PRA. A necessidade de formadores excedeu, em muito, o número de 
bons formadores disponíveis, uma lacuna que foi principalmente preenchida por consultores, ONGs e grupos que não 
eram competentes e que provocaram muitos danos. Daí a nossa preocupação de que o mesmo não aconteça com o CLTS. 
Infelizmente, há indicações de que isso já começou. No nosso meditado ponto de vista, para que o possamos prevenir e para 
mantermos e melhorarmos a qualidade, três aspectos merecem especial atenção: enfoque e contenção do financiamento; boa 
formação prática em CLTS; e acompanhamento efectivo depois do desencadeamento da abordagem. 

Relativamente ao enfoque e restrição do financiamento, apelamos aos doadores, agências de crédito e governos que 
evitem programas orientados por grandes orçamentos, metas e pressões para a efectivação de desembolsos, e que, 
pelo contrário, optem por uma expansão regular, centrando-se em boa formação e capacitação e apoio a um quadro 
de pessoal dedicado e comprometido, e de líderes naturais a nível local. Muitos danos foram causados injectando 
demasiado dinheiro muito rapidamente nas ONGs. O financiamento tem de ser suficiente, não demasiado.

Relativamente à formação prática, a chave é identificarem-se bons formadores e depois apoiá-los para que fiquem 
a tempo inteiro, com toda a formação prática com as comunidades. Algumas das melhores pessoas estão presas por 
outros empregos. Sempre que possível, deve-lhes ser permitido ficar a tempo inteiro no CLTS. Já se começa a notar, 
em alguns lugares, a deterioração da qualidade da formação devido à rápida expansão, sendo, por isso, vital que a 
qualidade da formação seja monitorizada e que não se recrutem organizações ou indivíduos sem a experiência, as 
atitudes e os comportamentos essenciais. 

Relativamente ao acompanhamento, o despertar da abordagem nunca deve ser um evento pontual, mas o início 
de um processo contínuo de encorajamento e apoio que leve as comunidades a tornarem-se sustentavelmente 
livres de fecalismo a céu aberto, e potenciadas e inspiradas para irem mais além.

Este é um momento crítico na história do CLTS. Se todas as pessoas envolvidas garantirem estas três acções, o futuro 
poderá ser realmente luminoso. Caso não o façam, ficará irremediavelmente perdida uma grande oportunidade de 
se obterem ganhos para as populações rurais. Apelamos a quem quer que seja que possa influenciar o rumo dos 
acontecimentos para que não deixe que isso aconteça.
Agradecemos que dê a maior circulação possível a esta carta.

Com os melhores cumprimentos

Kamal Kar      Robert Chambers

R 109,The Residency     Nataruk, Ashocombe Lane 
City Centre, Salt Lake     Kignston, Lewes BN7 3JZ
Calcutá – 700064, Índia     East Sussex, GB

Distribuído na Conferência da Ásia Oriental para o Saneamento (EASAN), realizada em Oita, no Japão, de �0 de Novembro 

a 1 de Dezembro de 200�, e na AfricaSan, realizada em Durban, na África do Sul, de 18 a 20 de Fevereiro de 2008. 
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ANEXO C: Despertar da abordagem em 
condições especiais
Nos casos em que as pessoas defecam em rios ou 
águas paradas
Em sítios onde as pessoas defecam em águas 
superficiais (por exemplo rios, lagos, água estagnadas, 
etc.), fazer um passeio de reconhecimento terá menos 
impacto visual. Contudo, de um modo geral, vai 
descobrir que os membros da comunidade usam essa 
água para tomar banho e para a sua higiene pessoal, 
por exemplo para lavar a boca. Em tais situações, pode 
pedir um balde de água e perguntar: “Seria capaz 
de lavar a boca com esta água?”, Muitos poderão 
responder que sim.

Nesta fase, pode calcular a produção diária de fezes 
de todos os agregados familiares na comunidade. 
Pergunte também quantas outras comunidades 
podem estar a defecar na mesma água (por exemplo, 
mais adiante, a montante, ou em torno de um lago). 
Depois deste cálculo, peça-lhes para lavarem a cara e a 
boca e gargarejarem com aquela água. Provavelmente 
ninguém aceitará fazê-lo. Pergunte-lhes por que razão 
se recusam a fazê-lo, se até ali estavam a usar, sem 
qualquer problema, aquela água para defecar e para se 
lavarem. 

Os cálculos das quantidades de cocó produzido pela 
comunidade deverão levar a colocar mais questões e 
discussões, como, por exemplo “Para onde é que vai 
todo o cocó?”, “Quais são os possíveis efeitos de se ter 
tanto cocó no chão, que pode contaminar os corpos de 
água subterrânea?”. Este tipo de perguntas fará com 
que a comunidade comece a pensar por si própria nos 
possíveis impactos do fecalismo ao ar livre. Não há 
necessidade de você lhes dizer.

FAÇA perguntas e tente levar a comunidade a pensar 
por si. Dirija as perguntas a diferentes membros da 
comunidade – homens, mulheres, crianças, ricos e 
pobres – para garantir que todos eles assumam a 
responsabilidade. No fim da análise, pode perguntar-
lhes: “Quem fazer hoje ou amanhã fecalismo a céu 
aberto”? ou “Quem pode tomar banho no riacho ou no 
rio onde toda a comunidade costuma fazer fecalismo”? 
Peça-lhes para levantarem as mãos e, caso ninguém 
se manifeste, pergunte-lhes o que fariam como 
alternativa.

Fecalismo a céu aberto em ponto fixo
Em algumas partes da África Oriental, as sanitas são 
obrigatórias mas, muitas vezes, são construídas sob 
a forma de cova aberta perto de casa. Estas sanitas 
são, por vezes, referidas como “fábricas de moscas [e 
mosquitos]”.

Quando se pergunta quem defeca ao ar livre, poucas 
pessoas, levantam a mão, por vezes mesmo ninguém. 
Pergunte então: 

• Se você olhar para dentro de um buraco o que é
que vê? Cocó? Se sim, consegue ver larvas (moscas)
na superfície? Se meter um pau dentro do buraco
e depois puxá-lo para cima, o pau fica coberto de
cocó? Acha que as moscas que se produzem dentro
do buraco podem sair? Se as respostas a todas as
perguntas é “sim”, em que difere de defecar ao ar
livre? Será mesmo pior?

• Visite algumas dessas sanitas durante o passeio de
reconhecimento.

As pessoas podem decidir rapidamente cobrir todas 
as latrinas de fossa, e por vezes até assumir a atitude 
intermédia de deitar cinza no buraco para ajudar a 
eliminar as moscas. Esta abordagem poderia também 
ser adoptada na consciencialização da comunidade 
sobre latrinas familiares não higiénicas, tais como as 
usadas na China e no Vietname, onde os excrementos 
humanos não estão confinados com segurança mas 
expostos ao ar livre a tudo o que pode propagar 
contaminação.

É a mesma questão/princípio, mas, para evitar a 
possibilidade de ofender um agregado familiar 
específico em vez de apontar falhas da comunidade 
como um todo, recomenda-se que, durante o passeio 
de reconhecimento na área de defecação/sanitária 
sejam efectuadas por dois ou três grupos de 
facilitadores separados ou membros da comunidade 
visitas a vários agregados familiares deste género 
dentro de uma comunidade. As conclusões de todos 
os subgrupos podem então ser discutidas num grande 
grupo em torno do mapa.

Nos casos em que existem sanitas mas não são 
muito usadas
Esta situação é comum em áreas economicamente 
mais desenvolvidas, onde as sanitas não são muito 
usadas por razões como falta de água suficiente para 
descarga e/ou receio de que as fossas possam ficar 
cheias.



Anexo B: Carta Aberta sobre a Expansão do Saneamento  Total Liderado Totalmente 
pela Comunidade (CLTS)

Caro Colega,

Verificou-se recentemente uma rápida propagação da compreensão e aceitação de que os subsídios para agregados familiares 
rurais destinados a hardware sanitário são contraproducentes e inibidores da acção colectiva local, o que traz consigo 
oportunidades e desafios. A rápida propagação do Saneamento Total Liderado pela Comunidade e da compreensão do que isso 
implica é bastante encorajadora. Esperamos que o seu enorme potencial para reduzir a pobreza, melhorar o bem-estar humano, 
contribuir para a consecução dos ODMs e conduzir a outras acções colectivas possa ser realizado.

Dirigimos-lhe esta carta aberta porque, em nossa opinião, este potencial só será atingido se, à medida que se for 
expandindo o CLTS, a qualidade for mantida. Escrevemos em nosso nome pessoal, baseando o que se segue em 
experiências anteriores e nas tendências actuais. 

A rápida propagação da ARP nos anos 90, patrocinada e exigido por doadores, instituições de crédito e governos, 
conduziu a uma prática muito negativa. A etiqueta ARP foi adoptada em muitos lugares sem que fosse acompanhada 
por comportamentos, atitudes e práticas de boa PRA. A necessidade de formadores excedeu, em muito, o número de 
bons formadores disponíveis, uma lacuna que foi principalmente preenchida por consultores, ONGs e grupos que não 
eram competentes e que provocaram muitos danos. Daí a nossa preocupação de que o mesmo não aconteça com o CLTS. 
Infelizmente, há indicações de que isso já começou. No nosso meditado ponto de vista, para que o possamos prevenir e para 
mantermos e melhorarmos a qualidade, três aspectos merecem especial atenção: enfoque e contenção do financiamento; boa 
formação prática em CLTS; e acompanhamento efectivo depois do desencadeamento da abordagem. 

Relativamente ao enfoque e restrição do financiamento, apelamos aos doadores, agências de crédito e governos que 
evitem programas orientados por grandes orçamentos, metas e pressões para a efectivação de desembolsos, e que, 
pelo contrário, optem por uma expansão regular, centrando-se em boa formação e capacitação e apoio a um quadro 
de pessoal dedicado e comprometido, e de líderes naturais a nível local. Muitos danos foram causados injectando 
demasiado dinheiro muito rapidamente nas ONGs. O financiamento tem de ser suficiente, não demasiado.

Relativamente à formação prática, a chave é identificarem-se bons formadores e depois apoiá-los para que fiquem 
a tempo inteiro, com toda a formação prática com as comunidades. Algumas das melhores pessoas estão presas por 
outros empregos. Sempre que possível, deve-lhes ser permitido ficar a tempo inteiro no CLTS. Já se começa a notar, 
em alguns lugares, a deterioração da qualidade da formação devido à rápida expansão, sendo, por isso, vital que a 
qualidade da formação seja monitorizada e que não se recrutem organizações ou indivíduos sem a experiência, as 
atitudes e os comportamentos essenciais. 

Relativamente ao acompanhamento, o despertar da abordagem nunca deve ser um evento pontual, mas o início 
de um processo contínuo de encorajamento e apoio que leve as comunidades a tornarem-se sustentavelmente 
livres de fecalismo a céu aberto, e potenciadas e inspiradas para irem mais além.

Este é um momento crítico na história do CLTS. Se todas as pessoas envolvidas garantirem estas três acções, o futuro 
poderá ser realmente luminoso. Caso não o façam, ficará irremediavelmente perdida uma grande oportunidade de 
se obterem ganhos para as populações rurais. Apelamos a quem quer que seja que possa influenciar o rumo dos 
acontecimentos para que não deixe que isso aconteça.
Agradecemos que dê a maior circulação possível a esta carta.

Com os melhores cumprimentos

Kamal Kar      Robert Chambers

R 109,The Residency     Nataruk, Ashocombe Lane 
City Centre, Salt Lake     Kignston, Lewes BN7 3JZ
Calcutá – 700064, Índia     East Sussex, GB

Distribuído na Conferência da Ásia Oriental para o Saneamento (EASAN), realizada em Oita, no Japão, de �0 de Novembro 

a 1 de Dezembro de 200�, e na AfricaSan, realizada em Durban, na África do Sul, de 18 a 20 de Fevereiro de 2008. 
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ANEXO C: Despertar da abordagem em 
condições especiais
Nos casos em que as pessoas defecam em rios ou 
águas paradas
Em sítios onde as pessoas defecam em águas 
superficiais (por exemplo rios, lagos, água estagnadas, 
etc.), fazer um passeio de reconhecimento terá menos 
impacto visual. Contudo, de um modo geral, vai 
descobrir que os membros da comunidade usam essa 
água para tomar banho e para a sua higiene pessoal, 
por exemplo para lavar a boca. Em tais situações, pode 
pedir um balde de água e perguntar: “Seria capaz 
de lavar a boca com esta água?”, Muitos poderão 
responder que sim.

Nesta fase, pode calcular a produção diária de fezes 
de todos os agregados familiares na comunidade. 
Pergunte também quantas outras comunidades 
podem estar a defecar na mesma água (por exemplo, 
mais adiante, a montante, ou em torno de um lago). 
Depois deste cálculo, peça-lhes para lavarem a cara e a 
boca e gargarejarem com aquela água. Provavelmente 
ninguém aceitará fazê-lo. Pergunte-lhes por que razão 
se recusam a fazê-lo, se até ali estavam a usar, sem 
qualquer problema, aquela água para defecar e para se 
lavarem. 

Os cálculos das quantidades de cocó produzido pela 
comunidade deverão levar a colocar mais questões e 
discussões, como, por exemplo “Para onde é que vai 
todo o cocó?”, “Quais são os possíveis efeitos de se ter 
tanto cocó no chão, que pode contaminar os corpos de 
água subterrânea?”. Este tipo de perguntas fará com 
que a comunidade comece a pensar por si própria nos 
possíveis impactos do fecalismo ao ar livre. Não há 
necessidade de você lhes dizer.

FAÇA perguntas e tente levar a comunidade a pensar 
por si. Dirija as perguntas a diferentes membros da 
comunidade – homens, mulheres, crianças, ricos e 
pobres – para garantir que todos eles assumam a 
responsabilidade. No fim da análise, pode perguntar-
lhes: “Quem fazer hoje ou amanhã fecalismo a céu 
aberto”? ou “Quem pode tomar banho no riacho ou no 
rio onde toda a comunidade costuma fazer fecalismo”? 
Peça-lhes para levantarem as mãos e, caso ninguém 
se manifeste, pergunte-lhes o que fariam como 
alternativa.

Fecalismo a céu aberto em ponto fixo
Em algumas partes da África Oriental, as sanitas são 
obrigatórias mas, muitas vezes, são construídas sob 
a forma de cova aberta perto de casa. Estas sanitas 
são, por vezes, referidas como “fábricas de moscas [e 
mosquitos]”.

Quando se pergunta quem defeca ao ar livre, poucas 
pessoas, levantam a mão, por vezes mesmo ninguém. 
Pergunte então: 

• Se você olhar para dentro de um buraco o que é
que vê? Cocó? Se sim, consegue ver larvas (moscas)
na superfície? Se meter um pau dentro do buraco
e depois puxá-lo para cima, o pau fica coberto de
cocó? Acha que as moscas que se produzem dentro
do buraco podem sair? Se as respostas a todas as
perguntas é “sim”, em que difere de defecar ao ar
livre? Será mesmo pior?

• Visite algumas dessas sanitas durante o passeio de
reconhecimento.

As pessoas podem decidir rapidamente cobrir todas 
as latrinas de fossa, e por vezes até assumir a atitude 
intermédia de deitar cinza no buraco para ajudar a 
eliminar as moscas. Esta abordagem poderia também 
ser adoptada na consciencialização da comunidade 
sobre latrinas familiares não higiénicas, tais como as 
usadas na China e no Vietname, onde os excrementos 
humanos não estão confinados com segurança mas 
expostos ao ar livre a tudo o que pode propagar 
contaminação.

É a mesma questão/princípio, mas, para evitar a 
possibilidade de ofender um agregado familiar 
específico em vez de apontar falhas da comunidade 
como um todo, recomenda-se que, durante o passeio 
de reconhecimento na área de defecação/sanitária 
sejam efectuadas por dois ou três grupos de 
facilitadores separados ou membros da comunidade 
visitas a vários agregados familiares deste género 
dentro de uma comunidade. As conclusões de todos 
os subgrupos podem então ser discutidas num grande 
grupo em torno do mapa.

Nos casos em que existem sanitas mas não são 
muito usadas
Esta situação é comum em áreas economicamente 
mais desenvolvidas, onde as sanitas não são muito 
usadas por razões como falta de água suficiente para 
descarga e/ou receio de que as fossas possam ficar 
cheias.



As pessoas servem-se destas soluções:
• Latrinas de fossa seca directa, como acontece em

algumas partes de Himachal Pradesh, na Índia, com
o uso de cinza e uma tampa.

• Sanita deslizante de inclinação acentuada e bacia e
dreno de deslize fortemente inclinados/steep sloped
slippery toilet pan and drain requerendo pouca água
para funcionar.

Nos casos em que se faz descarga ao ar livre

No Iémen, as sanitas existentes em casas muitas vezes 
descarregam os resíduos para o ar livre, o que provoca 
disputas entre vizinhos, muitas das quais acabam na 
polícia e no tribunal.

Abrir buracos para fazer fossas escavadas/soak pits 
com cobertura é uma das soluções usadas pelas 
pessoas. Muitas quiseram voltar ao seu sistema 
tradicional de latrinas secas. As sanitas tradicionais 
secas usadas em áreas urbanas e semi-urbanas no 
Iémen são centenárias e apropriadas para condições 
áridas e desérticas. Em locais com muito pouca 
ou nenhuma chuva usava-se cinza para cobrir os 
excrementos depois de defecar, sendo todos os 
detritos periodicamente removidos por uma pequena 
porta no fundo dos sanitários. Estes localizavam-se 
geralmente em cada piso de um edifício com dois ou 

três andares, e estavam ligadas a um tubo redondo ou 
quadrado colocado verticalmente ao longo do edifício. 
Os excrementos caíam no chão e acumulavam-se num 
local que era coberto com cinza cada vez que alguém 
usasse a casa de banho. Estas latrinas de fossa seca 
substituíram, em grande medida, as latrinas com selo 
de água nas cidades e pequenas vilas, e nas aldeias as 
pessoas decidiram também fazer latrinas de fossa seca 
de baixo custo.

Nos casos em que as mulheres são 
socialmente confinadas e usam baldes 
em casa ou sacos plásticos quando viajam

No Iémen e em algumas partes do Paquistão, as 
mulheres defecam em baldes que ficam dentro da 
casa e só podem ser esvaziados depois de escurecer. 
No Iémen, as mulheres reportaram que se serviam do 
abrigo nocturno/curral para o gado e outros animais 
de criação na parte inferior da casa. São terríveis 
as condições destes currais, onde cocó humano e 
excrementos de animais são pisados e se misturam, 
provocando um cheiro nauseabundo nas casas, 
geralmente sem qualquer janela ou ventilação. As 
meninas e as mulheres não têm outra opção senão 
usar estes lugares para defecar.

As soluções das pessoas são construir latrinas e 
sanitas.
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Anexo D: Exemplo de perguntas 
que podem ser feitas para provocar 
repugnância

Perguntas que podem ser colocadas 
à comunidade durante um passeio de 
reconhecimento numa área de fecalismo.
• Todos vocês vêm fazer cocó aqui?
• Aonde é que as mulheres vão?
• Quais os lugares usados pelas crianças? (Note-se, 

contudo, que os grupos de crianças devem ser 
facilitados em separado, devendo estas levar os 
seus facilitadores e outras pessoas para os lugares 
onde defecam ao ar livre).

• De quem é este cocó?
 Indicando dois ou três montes de cocó diferentes, 

pergunte se eles vêem diferenças na forma, cor, 
viscosidade, etc. Na opinião deles, como se explicam 
essas diferenças (por exemplo diarreia, disenteria, 
cólera, indigestão, etc.)? 

• Apontando para um monte de cocó fresco, pergunte 
se conseguem ver seres vivos em cima (por exemplo 
moscas, larvas, insectos, mosquitos, escaravelhos, 
etc.).

• Se vir que há pessoas a taparem o nariz ou a 
cuspirem de nojo, pergunte-lhes por que estão a 
fazer isso. Farão elas o mesmo sempre que visitam 
esses lugares no dia-a-dia? 

• Pergunte-lhes até onde é que as moscas podem ir, e 
se entram nas suas casas carregando cocó.

• Goze com eles sugerindo que provavelmente não 
se deviam preocupar muito porque as moscas que 
estão a ver sobre o cocó são diferentes das que 
pousam na sua comida (eles não devem concordar 
com a sua sugestão e devem dizer que estas são as 
mesmas moscas que carregam cocó para casa).

• Pergunte se as moscas pousam mais no cocó líquido 
ou sólido, seco ou húmido.

• Pergunte qual é o cocó que seca mais depressa, 
as fezes normais ou as fezes de uma pessoa com 
diarreia. Quais são as mais aguadas?

• Pergunte quais é que atraem mais moscas (secas ou 
aguadas/semi-sólidas).

• Pergunte qual a contaminação que se propaga mais 
rapidamente, de cocó de diarreia líquida ou de cocó 
semi-sólido normal.

• Finalmente, pergunte-lhes se gostam de viver nesse 
ambiente.

Faça outras perguntas que ache que podem provocar 
repugnância entre eles, introduzindo. Inove de acordo 
com as condições locais.

Anexo E: Exemplo de lista de controlo 
de actividades de acompanhamento 
(imediatamente após o desencadeamento 
do CLTS)

Primeiro:
• Formação de uma equipa de acompanhamento
• 3-4 pessoas
• pelo menos uma mulher na equipa
• incluir alguns fortes líderes naturais ou alguém 

de uma aldeia onde o desencadeamento decorreu 
melhor ou com melhor desempenho no pós-
desencadeamento 

Segundo:
• visitar todas as aldeias
• iniciar a marcha das crianças
• levar a carta de compromisso relativamente à data 

para se declarar ODF e fazer com que ela seja assinada
• ter uma reunião com os líderes naturais da aldeia
• ajudar a aldeia a colocar o mapa num lugar central 

para começarem a assinalar, com um marcador, as 
casas que iniciaram a construção ou já a concluíram

• visitar todos os locais de construção com a 
comunidade – passeio de reconhecimento pelo 
local de construção. Monitorização diária feita pela 
comunidade

• encorajar os que já iniciaram e perguntar se 
necessitam de alguma orientação técnica 
– particularmente em solo solto ou arenoso – mas 
principalmente trabalhar as suas próprias ideias e usar 
exemplos de outras aldeias

• acordar uma data para a visita seguinte e dizer-lhes 
que nessa visita haverá muitas pessoas de outras 
aldeias que registaram grandes progressos; informá-
los dos progressos feitos por essas aldeias

• levar gravuras de novas construções
• nas aldeias que estejam a ter um progresso lento, 

realizar uma reunião com os chefes e membros da 
comunidade para os ajudar a desenvolver o seu 
próprio plano de monitorização do progresso para, 
pelo menos, duas semanas

• nos piores casos, ficar preparado para visitantes que 
queiram ver que há pessoas que desejam comer cocó 
umas das outras (tentando ajudá-los a manter-se em 
conformidade com os compromissos que assumiram 
em grandes reuniões de grupo ou em  apresentações/
workshops de outras aldeias).

Partilhe todas as tecnologias locais ou indígenas 
de comunidades onde se despertou o CLTS – com 
referência e nomes das aldeias.



As pessoas servem-se destas soluções:
• Latrinas de fossa seca directa, como acontece em

algumas partes de Himachal Pradesh, na Índia, com
o uso de cinza e uma tampa.

• Sanita deslizante de inclinação acentuada e bacia e
dreno de deslize fortemente inclinados/steep sloped
slippery toilet pan and drain requerendo pouca água
para funcionar.

Nos casos em que se faz descarga ao ar livre

No Iémen, as sanitas existentes em casas muitas vezes 
descarregam os resíduos para o ar livre, o que provoca 
disputas entre vizinhos, muitas das quais acabam na 
polícia e no tribunal.

Abrir buracos para fazer fossas escavadas/soak pits 
com cobertura é uma das soluções usadas pelas 
pessoas. Muitas quiseram voltar ao seu sistema 
tradicional de latrinas secas. As sanitas tradicionais 
secas usadas em áreas urbanas e semi-urbanas no 
Iémen são centenárias e apropriadas para condições 
áridas e desérticas. Em locais com muito pouca 
ou nenhuma chuva usava-se cinza para cobrir os 
excrementos depois de defecar, sendo todos os 
detritos periodicamente removidos por uma pequena 
porta no fundo dos sanitários. Estes localizavam-se 
geralmente em cada piso de um edifício com dois ou 

três andares, e estavam ligadas a um tubo redondo ou 
quadrado colocado verticalmente ao longo do edifício. 
Os excrementos caíam no chão e acumulavam-se num 
local que era coberto com cinza cada vez que alguém 
usasse a casa de banho. Estas latrinas de fossa seca 
substituíram, em grande medida, as latrinas com selo 
de água nas cidades e pequenas vilas, e nas aldeias as 
pessoas decidiram também fazer latrinas de fossa seca 
de baixo custo.

Nos casos em que as mulheres são 
socialmente confinadas e usam baldes 
em casa ou sacos plásticos quando viajam

No Iémen e em algumas partes do Paquistão, as 
mulheres defecam em baldes que ficam dentro da 
casa e só podem ser esvaziados depois de escurecer. 
No Iémen, as mulheres reportaram que se serviam do 
abrigo nocturno/curral para o gado e outros animais 
de criação na parte inferior da casa. São terríveis 
as condições destes currais, onde cocó humano e 
excrementos de animais são pisados e se misturam, 
provocando um cheiro nauseabundo nas casas, 
geralmente sem qualquer janela ou ventilação. As 
meninas e as mulheres não têm outra opção senão 
usar estes lugares para defecar.

As soluções das pessoas são construir latrinas e 
sanitas.
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Anexo D: Exemplo de perguntas 
que podem ser feitas para provocar 
repugnância

Perguntas que podem ser colocadas 
à comunidade durante um passeio de 
reconhecimento numa área de fecalismo.
• Todos vocês vêm fazer cocó aqui?
• Aonde é que as mulheres vão?
• Quais os lugares usados pelas crianças? (Note-se, 

contudo, que os grupos de crianças devem ser 
facilitados em separado, devendo estas levar os 
seus facilitadores e outras pessoas para os lugares 
onde defecam ao ar livre).

• De quem é este cocó?
 Indicando dois ou três montes de cocó diferentes, 

pergunte se eles vêem diferenças na forma, cor, 
viscosidade, etc. Na opinião deles, como se explicam 
essas diferenças (por exemplo diarreia, disenteria, 
cólera, indigestão, etc.)? 

• Apontando para um monte de cocó fresco, pergunte 
se conseguem ver seres vivos em cima (por exemplo 
moscas, larvas, insectos, mosquitos, escaravelhos, 
etc.).

• Se vir que há pessoas a taparem o nariz ou a 
cuspirem de nojo, pergunte-lhes por que estão a 
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Anexo E: Exemplo de lista de controlo 
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em grandes reuniões de grupo ou em  apresentações/
workshops de outras aldeias).

Partilhe todas as tecnologias locais ou indígenas 
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As implicações destas mudanças podem ser 
significativas para instituições que desejem adoptar 
ou expandir o CLTS. Implicam mudanças mas 
mentalidades e comportamentos das instituições 
e pessoas que tendam a ser filantrópicas (isto é, 
a subsidiar), nos profissionais (isto é, a promover 
padrões elevados), e burocráticos (isto é, a gastar 
grandes orçamentos). O CLTS, por outro lado, radica no 
princípio de não proporcionar subsídios para hardware, 
contando, muitas vezes, com facilitação feita por 
membros da comunidade local “não especializados”, 
apoiados por actividades de formação de baixo custo, 
não requerendo nenhum deles grande orçamento. 
Pretende ser um processo verdadeiramente liderado 
pela comunidade, necessitando também a sua 
expansão progressiva de ser conduzida a nível da 

comunidade (e não conduzida pela necessidade de 
desembolsar fundos).

As agências internacionais, incluindo ONGs, têm um 
papel a desempenhar na promoção da propagação 
dessas iniciativas de empoderamento/de aumento do 
poder de participação e decisão a nível local, cabendo 
ao governo e ONGs nacionais o papel de garantir 
condições favoráveis e apoiar a ignição e propagação 
lateral. Todos têm de reconhecer a importância de 
se dar “um pequeno toque” para que se possa fazer 
a ignição do CLTS e, uma vez iniciado, ele se possa 
propagar a toda a comunidade.

Anexo F: Comparação entre o saneamento parcial orientado por metas e o CLTS
O CLTS exige várias mudanças de abordagem comparativamente a programas dirigidos por subsídios. 
Apresentam-se resumidamente na tabela que se segue.

Elemento do Programa

Ponto de partida e enfoque

Principal actividade

Latrinas concebidas por 

Número de projectos

Principais materiais

Custo monetário

Indicadores

Sustentabilidade

Quem beneficia

Principal motivação

Cobertura/uso

Benefícios 

Saneamento parcial orientado por 
metas

Coisas

Produto

Construção de latrinas

Engenheiros

Um ou alguns

Cimento, tubos, tijolos, etc. adquiridos fora

Elevado

Latrinas construídas

Parcial e irregular

Os que têm melhores condições económicas

Subsídio

Parcial

Mais baixos: continuação do fecalismo a céu 

aberto

Saneamento total liderado pela 
comunidade

Pessoas

Resultados

Ignição e facilitação de processos

Inovadores comunitários

Muitos

Bambu, paus, lata, juta, plástico, etc. 

(quase todos localmente disponíveis) 

Pode ser inferior a 1 dólar

Fecalismo a céu aberto eliminado

Mais elevada

Todos, incluindo os mais pobres

Repugnância; respeito por si próprio

Total

Mais elevados: elimina-se o fecalismo a 

céu aberto 
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ANEXO G: Fontes e Contactos, incluindo 
websites, vídeos, fóruns de trabalho, etc. 

Principais Publicações
• Community-Led Total Sanitation as a Livelihoods

Entry Point - A Brief Introduction Katherine Pasteur,
IDS, Setembro de 2005 - http://www.livelihoods.
org/hot_ topics/CLTS.html

• Practical Guide to Triggering Community-Led Total
Sanitation (CLTS), Kamal Kar, Novembro de 2005,
http://www.ids.ac.uk/ids/bookshop/wp/Wp257%
20pg.pdf (Também disponível em chinês, árabe,
francês e espanhol)

• Subsidy or self-respect? Community led
total sanitation. Uma actualização sobre os
desenvolvimentos recentes (Incluindo reimpressão
do IDS Working Paper 184) IDS Working Paper 257,
Kamal Kar e Katherine Pasteur, 2005. http://www.
livelihoods.org/hot_topics/CLTS.html

• Última actualização de Subsidy or Self Respect,
Kamal Kar e Petra Bongartz, Abril de 2006.
Actualização do IDS Working Paper 257, http://
www.livelihoods.org/hot_topics/docs/CLTS_
update06.pdf

• Favourable/Unfavourable conditions for CLTS:
Sugere que o desencadeamento e a consecução
do estatuto de ODF têm mais probabilidade de
sucesso em algumas condições do que noutras.
Começar em condições favoráveis e propagar para
condições menos favoráveis é uma estratégia do
senso comum. http://www.livelihoods.org/post/
CLTS_postit.htm

Todos estes documentos e muitos outros encontram-
se disponíveis no website da Livelihoods Connect.  
O Livelihoods Connect possui um hot topic dedicado 
ao CLTS, um mini-website que contém uma enorme 
quantidade de materiais úteis sobre Saneamenro  Total 
Liderado Totalmente pela Comunidade (CLTS) e sobre 
como este pode servir de ponto de partida para outras 
actividades relacionadas com meios de vida: http://
www.livelihoods.org/hot_topics/CLTS.html

Para quaisquer questões ou caso deseje figurar 
na nossa lista de endereços relativos ao CLTS 
para receber actualizações sobre novos materiais 
disponíveis no website e outras notícias relacionadas 
com CLTSSTCL, queira, por favor, contactar Petra 
Bongartz (P.Bongartz@ids.ac.uk) 

Vídeos

UNICEF Cambodia 
• CLTS (versão Khmer)
Contacto: Hilda Winarta hwinarta@unicef.org

Knowledge Links, Índia (1�-2� minutos) 
• No Shit, Please! [Cocó não, por favor!] (em Inglês)
• Ek Behatar Ouniya Ke Liye (em hindi)
• Understanding CLTS with Kamal Kar

[Compreendendo o CLTS com Kamal Kar] (em hindi,
legendado em inglês)

• People and Their Voices [As pessoas e as Suas
Vozes] (em hindi, legendado em inglês)
Contacto do Knowledge Links
contact.knowledgelinks@gmail.com

Projecto Concern International, Indonésia 
Contacto do CLTS: Solihin Abas abu_qowwam@yahoo.
com

TVE 
Earth Report: Clean Living  [Relatório da Terra: Viver 
com Limpeza]
Transmissão na BBC World em Março de 2008 
Para mais detalhes, ver http://www.tve.org/
earthreport/archive/doc.cfm?aid=1889
Para encomendar cassetes ou DVDs – contactar Dina 
Junkermann, directora de distribuição da TVE: tel. +44 
20 7901 8834; Email: dina.junkermann@tve.org.uk

WSP/WASPOLA, lndonésia 
Contactar PAK Djoko do projecto GATES no WSP, 
Jacarta, dwartono@worldbank.org

Awaking Change  [Despertando a Mudança]
WSP-South Asia, ��, Lodhi Estate, Nova Deli, 
10000�, Índia, 
Contacto: Ajith Kumar, Ckumar1@worldbank.org

WSP Bangladesh 
• Igniting Change,
Contacto: WSP-South Asia, Ohaka, Bangladesh;

UNICEF Serra Leoa, Freetown 
“Community Led Total Sanitation in Beautiful Salone”
Contacto: Francesca De Ferrari, fdeferrari@unicef.org, 
Darren Geist, dgeist@unicef.org
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Países com CLTS e organizações 
envolvidas na implementação/testagem 
de CLTS 

África 
Burkina Faso: WaterAid 
Egipto: Plan Egipto aplicando Princípios de CLTS na 
gestão de resíduos sólidos 
Etiópia: Vita (anteriormente Refugee Trust 
Internatíonal), implementando o CLTS na área de 
Arbaminch, WSP, Plan Etiópia 
Gana: WaterAid
Quénia: Plan Quénia, UNICEF 
Mali: WaterAid 
Nigéria: WaterAid 
Serra Leoa: UNICEF, Ministério da Saúde, Educação, 
Water Supply Energy and Power e Plan Serra Leoa 
Tanzânia: Plan Tanzânia 
Uganda: Plan Uganda, Administração do Distrito de 
Kibale apoiado pela Cooperação Irlandesa 
Zâmbia: UNICEF, distrito de Choma, DWASHE, ONG 
parceira da WaterAid Zâmbia 

Ásia
Bangladesh: SDU-CARE, Bangladesh, Dishari, Plan, 
WaterAid e ONGs suas parceiras como o VERC, a ONG 
Forum for Drinking Water Supply and Sanitation, 
Missão Dhaka Ahsania, Visão Mundial, WSP-South Asia 
Cambodia: Ministério do Desenvolvimento Rural, 
Governo Real do Cambodja implementando o CLTS em 
seis províncias, UNICEF, Plan, Cambodja, Cruz Vermelha 
Suíça  
Índia: Governo da Índia (Governos dos Estados de 
Maharashtra, Haryana, Himachal Pradesh, apenas CLTS 
Urbano no Município de Kalyani sob tutela dos Serviços 
Urbanos de Calcutá para os Pobres/Kolkata Urban 
Services for the Poor (KUSP) em West Bengal), WSP-
South Asia. 
Indonésia: Governo da Indonésia, WSLIC II (AusAid), 
Projecto Concern International, WSP-East Asia and 
Pacific Region, Jakarta, Fundação Gates apoiada pelo 
projecto TSSM na província de East Java. 
Timor Leste: a Plan e a WaterAid Australia iniciaram, 
recentemente, a implementação do CLTS. 
Nepal: WaterAid, Plan Nepal, UNICEF, NEWAH e Cruz 
Vermelha do Nepal 
Paquistão: IRSP, Rural Support Programme Network, 
(RSPN Pakistan, Khushal Pakistan Fund (KPF)) WSP, 
SABAWON International. 

América Latina 
Bolívia: UNICEF, WSP, Plan Bolívia. 

Médio Oriente 
Iémen: Yemeni Social Fund for Development 
(SFD-emen). 
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Inovações e adaptações locais: a diversidade 
de modelos de latrinas construídas por 

comunidades na Ásia, África e América Latina

À ESQUERDA E EM CIMA: Latrinas familiares numa aldeia 
de Gorongosa na Província de Manica, em Moçambique. 
Note-se o uso da palavra WC  para referir a latrina.
Foto: © UNICEF Mozambique/2008/Samuel Godfrey

À ESQUERDA: Uma latrina no 
distrito de Machaze, Província 
de Manica-Moçambique 
partilhada por quatro famílias. 
Foto: © UNICEF Mozambique/
2008/Samuel Godfrey
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Inovações e adaptações locais: a diversidade 
de modelos de latrinas construídas por 

comunidades na Ásia, África e América Latina

À ESQUERDA E EM CIMA: Latrinas familiares numa aldeia 
de Gorongosa na Província de Manica, em Moçambique. 
Note-se o uso da palavra WC  para referir a latrina.
Foto: © UNICEF Mozambique/2008/Samuel Godfrey

À ESQUERDA: Uma latrina no 
distrito de Machaze, Província 
de Manica-Moçambique 
partilhada por quatro famílias. 
Foto: © UNICEF Mozambique/
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EM CIMA: Jovem Líder Natural que criou uma latrina de 
fossa seca imediatamente depois do desencadeamento 
do CLTS na sua aldeia, perto de Siem Reap, no Cambodja, 
que se tornou muito popular na área.

EM CIMA: Note-se o recipiente de água e o sabão em 
frente de latrinas de construção recente em aldeias na 
província de Kampung Spu, no Cambodja. 

88 Inovações e adaptações locais

EM CIMA: Latrina tradicional feita de material local numa 
aldeia de Gorongosa, Sofala, Moçambique.
Foto: © UNICEF Mozambique/2016/Delfim Nhassavele
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EM CIMA: Uso de tábuas 
de madeira em latrinas 
construídas pela 
primeira vez depois 
do desencadeamento; 
Maharashtra, Índia. 

EM CIMA: Plataforma elevada de uma retrete/sanita 
para evitar inundações sazonais na Indonésia.

EM CIMA: Uso de capim na construção da superstrutura, 
com uma subestrutura forte e perfeita. Distrito de 
Gorongosa, Sofala, Moçambique. 
Foto: © UNICEF Mozambique/2016/Delfim Nhassavele

EM CIMA: 
Uma subrestrutura com o 
uso de material local

À ESQUERDA: 
Uma comunidade de 
Distrito de Gorongosa, 
Sofala, Moçambique 
inventou esta forma para 
humedecer o solo para 
facilitar a escavação. 
Foto: © UNICEF 
Mozambique/2016/
Delfim Nhassavele



EM CIMA: Jovem Líder Natural que criou uma latrina de 
fossa seca imediatamente depois do desencadeamento 
do CLTS na sua aldeia, perto de Siem Reap, no Cambodja, 
que se tornou muito popular na área.

EM CIMA: Note-se o recipiente de água e o sabão em 
frente de latrinas de construção recente em aldeias na 
província de Kampung Spu, no Cambodja. 
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EM CIMA: Latrina tradicional feita de material local numa 
aldeia de Gorongosa, Sofala, Moçambique.
Foto: © UNICEF Mozambique/2016/Delfim Nhassavele
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EM CIMA: Uso de tábuas 
de madeira em latrinas 
construídas pela 
primeira vez depois 
do desencadeamento; 
Maharashtra, Índia. 

EM CIMA: Plataforma elevada de uma retrete/sanita 
para evitar inundações sazonais na Indonésia.

EM CIMA: Uso de capim na construção da superstrutura, 
com uma subestrutura forte e perfeita. Distrito de 
Gorongosa, Sofala, Moçambique. 
Foto: © UNICEF Mozambique/2016/Delfim Nhassavele

EM CIMA: 
Uma subrestrutura com o 
uso de material local

À ESQUERDA: 
Uma comunidade de 
Distrito de Gorongosa, 
Sofala, Moçambique 
inventou esta forma para 
humedecer o solo para 
facilitar a escavação. 
Foto: © UNICEF 
Mozambique/2016/
Delfim Nhassavele



À ESQUERDA: Uma latrina 
de fossa directa construída 
imediatamente depois 
do desencadeamento 
do CLTS na aldeia de 
Uletana Bakole, perto de 
Arbaminch, na Etiópia. 
Note-se o uso de bambu, 
palha e plástico, que são 
materiais localmente 
disponíveis na construção. 
Muitas vezes, as latrinas 
vão sendo gradualmente 
melhoradas.

EM CIMA: Uma latrina construída na Sumatra do Sul, na 
Indonésia. Uma mulher usou alguns materiais caseiros 
para construir uma latrina provisória visando cumprir a 
decisão da comunidade de se tornar ODF, num período de 
ausência do marido.

EM CIMA: Depois de alcançar o estatuto de ODF, o 
padrão e a qualidade das latrinas tende a melhorar 
gradualmente. As famílias encontram razões 
para investir e melhorar a qualidade das sanitas, 
aperfeiçoando as primeiras latrinas de baixo custo 
construídas após o desencadeamento do CLTS. Um 
camponês que opera um acampamento para turistas de 
mochila às costas em Chencha Woreda, zona de Goma 
Gofa, no sul da Etiópia, compreendeu a necessidade de 
proporcionar instalações sanitárias para turistas. Vê-se 
ao fundo uma latrina provisória construída logo após o 
despertar do CLTS.
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