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Estudos de caso de advocacy 

MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BOLÍVIA 
PAÍS:     Bolívia 

TEMA:  Meio ambiente e mudança climática; segurança 
alimentar; meios de vida; água, saneamento e higiene 

ABORDAGENS DE ADVOCACY: Mobilização da igreja e da comunidade; 
acompanhamento de orçamentos públicos; 
funcionários do governo: reuniões com; contratos 
sociais e prestação de contas social 

 

Tipa Tipa é uma pequena comunidade indígena quechua localizada na Cordilheira dos Andes, perto 
de Cochabamba, na Bolívia. A UCE (New Hope Church), uma parceira da Tearfund, tem trabalhado no 
local há algum tempo para ajudar a comunidade a atender às suas necessidades. A escassez de água 
sempre foi um problema para os moradores de Tipa Tipa, cuja maioria consiste de agricultores que 
dependem muito de boas chuvas para cultivar suas plantações. No entanto, mesmo quando as 
chuvas chegam na hora certa, às vezes, a comunidade ainda assim enfrenta um suprimento 
inadequado de água.  
 
Muitos anos atrás, os moradores reuniram-se e cavaram um canal para levar água até suas 
plantações. Embora isso resolvesse o problema em parte, a comunidade ainda não tinha água 
suficiente para usar em casa. O povoado só possuía um pequeno tanque para armazenar água, o qual 
havia rapidamente se deteriorado devido à sua construção precária. Assim, os moradores de Tipa 
Tipa frequentemente ficavam sem água por horas e até dias de cada vez.  
 
Recentemente, a Tearfund ofereceu treinamento na Mobilização da Igreja e da Comunidade à UCE, e 
a congregação de Tipa Tipa ficou muito inspirada com os estudos bíblicos dos quais participou 
durante o processo. Como resultado, a congregação decidiu ajudar sua comunidade a encontrar uma 
solução para o problema. Reconhecendo que a água e o saneamento são uma questão de 
responsabilidade do governo, a congregação decidiu pressionar a autoridade municipal responsável 
por alocar e prestar esses serviços.  
 
Os esforços da comunidade foram reforçados quando uma nova lei foi aprovada, dando aos cidadãos 
bolivianos o direito de participar nos processos orçamentários do governo, o que permitiu à UCE 
apoiar os moradores de Tipa Tipa a monitorar suas alocações orçamentárias.  
 
A UCE pediu à autoridade municipal que fornecesse verbas para construir um tanque maior e uma 
nova rede de tubulação de água para todas as casas do povoado. Em troca, a UCE contribuiu com 
seus próprios recursos, oferecendo gratuitamente os serviços da igreja e da comunidade para as 
obras. Foi difícil, e foram realizadas muitas reuniões e discussões. No entanto, a autoridade 
municipal finalmente decidiu adotar a proposta apresentada pela UCE, e, com verbas municipais e 
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mão de obra local gratuita, um novo tanque e um novo sistema de água foram construídos para 
fornecer água para toda a comunidade.  
 
Além disso, a UCE ajudou a influenciar o Plano Operacional Anual do município e a construção de um 
sistema de esgoto em Tipa Tipa. Assim, as famílias puderam conectar seus vasos sanitários e 
chuveiros ao sistema, e a comunidade pôde construir banheiros onde antes havia apenas uma 
latrina. 
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