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Igualdade 
de gênero 

(em nível mundial) 64% 24% 8% 4%

Quando não há água,
as mulheres se encarregam 

da responsabilidade de 
providenciar água para a casa 3

Mulheres e crianças dedicam 
diariamente mais de 

125 MILHÕES  
4  para buscar água em 

recipientesque podem chegar 
a pesar até 20kg

As matrículas escolares 
das meninas aumentam 

15% quando as comunidades 
contam com água potável e 

banheiros5

15%
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