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no setor de
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As mulheres
representam
mais de

Mulheres e crianças
dedicam diariamente
mais de

125

MILLONES milhões de
2

horas a coletar água em
recipientes que podem chegar
a pesar até

Quando não
há água ou o acesso
é limitado, são as
mulheres que se
encarregam da
responsabilidade de providenciar
água para a casa 1

60%

da força
de trabalho do
setor de serviços

20 KG

O acesso a água libera
milhares de horas que as
mulheres podem dedicar
a atividades produtivas
ou ao lazer 3

64% 24% 8% 4%

$ = $$$$

Para cada USD 1 investido
em água e saneamento,
o benefício econômico
é de USD 4 5
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6. Encuestas de Hogar Datos disponibles mas recientes para para 17 países.

A água

tem gênero?

15%

As matrículas escolares
das meninas aumentam
15% quando as comunidades
contam com água potável
e banheiros 4
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