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SOBRE OS AUTORES

O Conselho de Ministros Africanos da Água (AMCOW) é uma Organização Intergovernamental Pan-Africana 
formada em 2002 em Abuja, Nigéria, para promover o desenvolvimento cooperativo, de segurança, social 
e económico e a erradicação da pobreza entre os Estados Membros, garantindo o uso eficaz e a gestão 
sustentável dos recursos hidráulicos do continente, assim como o fornecimento de serviços de abastecimento 
de água, saneamento e higiene. O AMCOW serve como um mecanismo de entrega de Água e Saneamento 
para o Comité Técnico Especializado em Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Ambiente 
Sustentável da União Africana. O AMCOW lidera a mobilização política de investidores e os Ministros Africanos 
da Água, Saneamento e Higiene para todos os 55 Estados Membros africanos para planear, defender e 
influenciar por prioritização política de entrega de serviços WASH por todo o continente africano. 

Este sumário de defesa foi financiado pelo programa Água Para África Através Da Liderança E Do Apoio 
Institucional (WALIS) da USAID. O WALIS é suportado através da USAID Bureau para o Escritório de 
Desenvolvimento Sustentável de África que procura alcançar melhorias transformativas no acesso a água limpa 
e ao saneamento através do desenvolvimento e da monitorização de dados confiáveis do setor, envolvendo-se 
na disseminação de informação crítica, fortalecendo os sistemas do país que informam as políticas do setor e 
aumentando a capacidade de melhoria de recolha e uso do conhecimento no setor. 

As convicções do autor expressas nesta publicação não refletem necessariamente as opiniões da Agência dos 
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional do Governo dos Estados Unidos. 

Foto de Capa da Página: WaterAid
Foto da página 3: Presidente do AMCOW e Ministro da Agricultura, das Águas e da Reforma Agrária, República 
da Namíbia
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Os serviços de Água, Saneamento e Higiene (WASH) são essenciais para o progresso social e económico em 
África. Os investimentos em WASH são investimentos diretos na saúde pública e no bem-estar, contribuindo 
para uma população mais feliz e saudável, assim como para o aumento da produtividade, a criação de postos de 
trabalho e o desenvolvimento sócio-económico.  

A Visão Africana da Água até 2025 apela a um uso equitativo e sustentável da água para o desenvolvimento. Em 
2015, Chefes de Estado Africano e ministros do setor adotaram a Declaração Ministerial Ngor de Saneamento 
e Higiene reivindicando linhas económicas de higiene e saneamento para alcançar um mínimo de 0,5% do PIB 
até 2020. Apesar destes compromissos, o aumento mínimo não foi alcançado e o acesso a WASH permanece 
limitado para milhões de pessoas por todo o continente. Mais de um terço da população tem falta de segurança 
e da conveniência de serviços de água básicos e quase dois terços não possui serviços de saneamento seguros. 
As mulheres e as raparigas têm de suportar dificuldades desconformes de privação resultantes dos serviços 
WASH inadequados.

A entrega de serviços WASH é restrita por causa de uma lacuna de financiamento a todos os níveis — incluindo 
compromissos de apoio internacionais, que tiveram uma queda acentuada dos $3,8 biliões para os 1,7 biliões 
de dólares americanos, em 2017, na África Subsariana. O total de investimentos atual deve triplicar para um 
montante anual de $114 biliões, o que requer uma taxa de despesa do governo nacional seis vezes maior 
do que a atual para o setor WASH. Os Ministros das Finanças de África estão especialmente posicionados 
para apoiar ministros do setor para o desenvolvimento e a implementação de estratégias sustentáveis para 
diminuir a diferença. Este Sumário de Defesa do Financiamento WASH foi desenvolvido pelo AMCOW para 
ajudar ministros do setor a promover a consciencialização entre os seus parceiros no setor financeiro e outros 
ministérios de primeira linha relativa à necessidade urgente de priorizar o financiamento no setor WASH.  

O AMCOW acredita que com o financiamento certo e investimentos inteligentes, o acesso universal à água, 
ao saneamento e à higiene é possível. Com investimentos catalíticos, podemos conseguir o acesso WASH a 
todos os nossos cidadãos nos dez anos que se seguem para atingir os alvos dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 

Assim, chamo a atenção do setor, dos ministros das finanças e de investidores para garantir que o financiamento 
para o setor WASH se torna a maior prioridade para África. Juntos podemos acelerar a alocação de recursos 
financeiros para o setor e ajudar o continente africano a obter acesso universal a serviços de águas, saneamento 
e higiene. 

Hon. Carl Hermann Gustav Schlettwein, 
Presidente do AMCOW e Ministro da Agricultura, das Águas e da Reforma Agrária 
República da Namíbia

MENSAGEM  
DO PRESIDENTE 
DO AMCOW
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Ministros das Finanças contribuem para que 
os seus cidadãos tenham acesso à água, ao 
saneamento e à higiene.

Todos os países africanos adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável apelando ao acesso 
equitativo e universal a água segura, ao saneamento e à higiene até 2030. Mas com as taxas de progresso atuais, 
terão de passar mais de 150 anos até que o continente alcance este objetivo.  Os governos devem agir agora 
para acelerar a melhoria e a expansão dos serviços WASH, que são essenciais para quase todos os aspetos do 
desenvolvimento social e económico.

Os Ministros das Finanças, em colaboração com os seus ministros WASH homólogos, estão especialmente 
posicionados para auxiliar na propulsão do setor WASH. O seu apoio pode ajudar a garantir que a alocação 
de recursos dos governos é suficiente para o setor. Este auxílio é crucial para a identificação e aproveitamento 
de oportunidades para o aumento do financiamento e para a implementação de reformas que tragam uma 
melhoria à eficiência e ao governo do setor.

Enquanto todos os ministros das finanças operam consoante o contexto específico em que insere o 
seu país, a experiência tem vindo a demonstrar que existem passos claros que podem ser tomados para 
contribuir para um progresso mais rápido de WASH:

Promover as políticas reguladoras 
e financeiras que criam 
oportunidades e reduzem os 
riscos para o investimento do 
setor privado. 

Colaborar com ministros do setor para garantir que os planos de investimento WASH e 
as estratégias de financiamento são realistas e bem concebidas para alcançar os objetivos 
nacionais. 

Reconhecer o que está em jogo 
através da avaliação do retorno 
económico e dos custos financeiros 
de investimentos em WASH 
crescentes nos seus países respetivos. 
A proporção custo/benefício para o 
saneamento é de 5,5. 

Encorajar e apoiar o 
desenvolvimento dos sistemas 
de informação e a capacidade de 
monitorizar os fluxos financeiros 
e o progresso no setor WASH.  

Facilitar o financiamento 
adequado e em tempo oportuno 
às autoridades locais e aos 
fornecedores de serviços. 

Garantir que os cheques e os 
saldos financeiros estão em 
ordem para prevenir corrupção e 
ineficiências. 

Trabalhar com os ministros 
do setor e os regulamentos 
para estabelecer estruturas de 
tarifas justas para recuperar 
os custos de um modo que 
seja acessível aos pobres sem 
subsidiar serviços aos ricos.
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PERCENTAGEM DE COBERTURA WASH EM REGIÕES AFRICANAS

Muitos fatores contribuem para um setor WASH bem sucedido. Os mapas abaixo mostram as percentagens de 
cobertura de água, saneamento e higiene, assim como a percentagem de pessoas que continuam a defecar a céu 
aberto, em cada uma das regiões da União Africana.i

SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SERVIÇOS DE HIGIENE 

DEFECAÇÃO A CÉU ABERTO 
(SEM INSTALAÇÕES COM SANI-
TAS/LATRINAS) 

SERVIÇOS DE ÁGUA
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Investir em WASH é investir em pessoas

WASH DURANTE A CRISE: COVID-19

A pandemica COVID-19 trouxe um reconhecimento 
abrangente da importância da higiene no controlo da 
propagação de doenças.  De acordo com a OMS, "A 
higiene através da lavagem das mãos com frequência e de 
forma correta é uma das medidas mais importantes para 
a prevenção de infeções..."  Ainda assim, mais de um terço 
dos agregados familiares africanos não tem instalações para 
a lavagem das mãos. 

A Resolução da Assembleia Mundial de Saúde de 2019 
em relação a WASH em estabelecimentos de assistência 
médica (EAM) propõe um sistema de oito passos práticos 
para incorporar WASH em programas de saúde e 
orçamentos. Na República Democrática do Congo, a 
implementação destes passos levou à atualização dos 
serviços WASH em quase 500 estabelecimentos de 
assistência médica até ao final de 2020. Os padrões que 
foram definidos para os serviços WASH foram pontuais na 
resposta ao décimo surto de Ébola na RDC e também em 
resposta à pandemia COVID-19.iv 

SAÚDE

Os maiores benefícios da melhoria da água, do saneamento 
e da higiene derivam dos seus impactos na saúde, incluindo 
o abrandamento de doenças como a cólera. A higiene das 
mãos com água e sabão é também uma das medidas mais 
importantes para prevenir doenças contagiosas, tais como 
a infeção COVID-19.  

Serviços WASH adequados são fundamentais para 
proteger a saúde dos agregados familiares em África. Mas 
são também essenciais para fornecer assistência médica 
de qualidade. Hospitais e clínicas com falta de instalações 
WASH básicas comprometem os esforços de controlo 
e prevenção de infeções, a saúde dos doentes e a saúde 
materna e infantil, especialmente em termos de assistência 
ao parto. Ainda assim, os dados disponíveis mostram que 
cerca de um quinto das instalações de assistência médica 
não têm serviços de águas e saneamento e que menos de 
metade tem áreas de lavagem de mãos nos locais onde são 
necessárias. 

686 374 MORTES  
resultantes de doença diarréica 
em África em 2016.ii

90% DOS CASOS DE 
DOENÇA DIARRÉICA advém 
de águas, saneamento e higiene 
impróprios.

40% DAS MORTES 
derivadas de diarreia em 2016 
corresponderam a crianças 
com menos de cinco anos. 

55% DOS ESTABELECIMENTOS 
DE SAÚDE não possuiam serviços 
de higiene básicos em 2019 e 21% 
não tinha serviços de água. iii

A diarreia é a segunda maior 
causa de mortes e uma das 
maiores causas de malnutrição 
de crianças em África.
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EDUCAÇÃO

A importância de WASH na educação vai além dos dias 
de escola perdidos por crianças e jovens doentes. Garantir 
que as escolas de todos os níveis têm instalações WASH 
bem mantidas e apropriadas, incluindo latrinas específicas 
para os diferentes sexos e zonas de lavabos, é crucial para 
a criação de um ambiente conducente à aprendizagem, 
à saúde e ao desenvolvimento social e pessoal. Mas são 
demasiadas as escolas em África sem serviços de água ou 
de saneamento, ou instalações de higiene básicas. 

As implicações de WASH nas escolas são 
particularmente importantes para as raparigas, que 
sofrem desproporcionalmente com as consequências de 
instalações impróprias. Isso inclui instalações e materiais 
apropriados para a gestão da menstruação que permitam 
às raparigas praticar uma boa higiene com dignidade e 
privacidade. A prioritização de instalações de WASH 
apropriadas podem contribuir significativamente para a 
permanência das raparigas nas instituições escolares. 

A HIGIENE E SAÚDE MENSTRUAL  
EM UGANDA 

A Higiene e Saúde Menstrual (HSM) é fundamental para 
a dignidade de raparigas jovens e mulheres. Um estudo de 
2012 em Uganda descobriu que uma em cada dez raparigas 
menstruadas falta às aulas quatro a cinco dias por mês e 
que cerca de 23% das raparigas entre os 12 e os 18 anos de 
idade desiste dos estudos com o começo da menstruação. 
Durante os últimos dez anos, o Governo ugandês tem 
vindo a promover ativamente a HSM e no seu Segundo 
Plano de Desenvolvimento Nacional, comprometeu-se a 
atender às barreiras de comparecimento e permanência das 
raparigas nas escolas. Em 2015, o Ministério da Educação e 
do Desporto (MdED), juntamente com outros ministérios e 
parceiros ONG, desenvolveu e assinou um alvará no qual se 
comprometeu ao desenvolvimento de directrizes e à defesa, 
investigação, promoção de parcerias públicas/privadas, gestão 
de conhecimento e, à informação pública e educação. Forneceu 
também orientação operacional às escolas e aos governos locais, 
esforçando-se para garantir uma monitorização. O Ministério da 
Educação e do Desporto é atualmente a autoridade encarregue 
de uma aliança que inclui ministérios de primeira linha, assim 
como parceiros de desenvolvimento e sociedade civil, e emitiu 
uma circular a todos os distritos, escolas e instituições. Continua 
a conduzir programas de construção de capacidades de 
mulheres sénior e homens professores em vários distritos. 
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23% DAS ESCOLAS  
em África não tinham 
serviços de saneamento.

46% DAS ESCOLAS 
em África não tinha água 
nem instalações para higiene 
básica.v

Em 2019, 34% das escolas 
em África não tinha 
serviços de água. 
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OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL 6

Em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
de entre os quais o ODS 6 é "Garantir a disponibilidade 
e a gestão sustentável de água e saneamento para 
todos". A água e o saneamento são a base dos esforços 
mais abrangentes para pôr um fim à pobreza, progredir 
no desenvolvimento sustentável e manter a paz e a 
estabilidade. Dois dos focos do ODS 6 são atender 
diretamente ao desafio WASH: 

6.1 - Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à 
água segura e acessível financeiramente para todos. 

6.2 - Até 2030, alcançar o acesso adequado e equitativo 
ao saneamento e à higiene para todos e pôr um fim à 
defecação em céu aberto, atribuindo especial atenção às 
necessidades das mulheres e raparigas e daqueles que se 
encontram em situações de vulnerabilidade.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A redução de desigualdades é o tema predominante 
para o plano de desenvolvimento sustentável. Os dados 
relacionados com desigualdades de WASH em África 
mostram inúmeros exemplos de grupos ou comunidades 
que não possuem o nível de serviços que muitas pessoas 
tomam como garantidos. As disparidades no saneamento 
e na higiene existem entre áreas rurais e urbanas e 
entre as pessoas mais ricas e mais pobres por todo o 
continente.   

Com a Agenda 2030, os Estados Membros da ONU 
comprometeram-se a alcançar a igualdade de género 
e o empoderamento das mulheres e raparigas. Além 
da inconveniência da recolha de água, as desigualdades 
relacionadas com WASH incluem o risco de assédio 
ou violência sexual ou baseada em géneros quando as 
mulheres e raparigas têm de viajar longas distâncias para 
obter água, utilizar casas de banho partilhadas ou não têm 
opção senão a defecação em céu aberto. 

Os Estados Membros estão também empenhados a não 
deixar ninguém para trás e solicitaram o atendimento às 
necessidades de "Todas as pessoas, independentemente 
do sexo, da idade, da raça ou da etnia, e de todas as 
pessoas com deficiências, migrantes, indígenas, crianças 
e jovens, especialmente aqueles que se encontram em 
situações vulneráveis...".

MENOS DE 30% DAS 
PESSOAS EM ÁREAS RURAIS 
têm acesso a serviços de 
saneamento e de higiene básicos. 

55% DO QUINTIL MAIS RICO 
tem acesso a serviços de saneamento 
básico.

50% DAS PESSOAS EM 
ÁREAS URBANAS têm acesso 
a serviços de saneamento e de 
higiene básicos.

SOMENTE19% DO QUINTIL 
MAIS POBRE tem acesso a serviços 
de saneamento básicos.
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OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO:  
A ECONOMIA DO SANEAMENTO 

O fornecimento de bens, serviços e infraestruturas 
relacionados com WASH representa um mercado com 
um enorme potencial para o qual a escala de oportunidade 
iguala a escala de lacunas no fornecimento de serviços. 
A Economia do Saneamento é um conceito introduzido 
para capturar a multitude de oportunidades de negócio 
apresentadas pelo saneamento.vii A abrangência vai desde 
produtos e serviços sanitários à recolha, ao tratamento 
e à reciclagem de resíduos. Na Índia, estima-se que 
represente um mercado valorizado em mais de $60 biliões 
de dólares americanos anualmente e, em África, existe um 
crescimento de negócios significativo para o fornecimento 
destes serviços em comunidades e cidades rurais. Além das 
oportunidades de negócios, atender às necessidades das 
pessoas significa também a criação de empregos no setor 
WASH.  

As oportunidades de saneamento são um incentivo 
poderoso para a ação no setor privado, mas que apenas 
podem ocorrer em uma escala significativa quando as 
políticas e os regulamentos estão em ordem de modo a 
possibilitar que as empresas pesem tanto os riscos como as 
oportunidades. 

O RETORNO SOBRE O  
INVESTIMENTO

Por todo o continente, a proporção económica de custo/
benefício para investimentos a favor do alcance de 
acesso universal a serviços de água básicos foi estimada 
conservadoramente em 2,4 e em 5,5 para o saneamento 
universal.v Para a África Central, a proporção é maior 
do que dez para o saneamento, o que significa que cada 
dólar investido tem uma rentabilidade de dez dólares em 
benefícios económicos.  

Os benefícios tangíveis decorrem dos impactos da saúde 
de serviços WASH melhorados e do tempo poupado 
com a melhoria dos acessos a instalações de água e de 
saneamento. Quase 30 milhões de agregados familiares na 
África Subsariana utilizam recursos de água que requerem 
uma hora por dia para a sua obtenção. Trinta milhões 
de horas por dia poderiam ser restituídas com o acesso 
universal a serviços melhorados, reduzindo as desigualdades 
de género para mulheres e raparigas, que são normalmente 
as responsáveis pela obtenção da água. 

Proporções custo/
benefício para água 
e saneamento 

Por todo o continente, a proporção 
económica de custo/benefício para 
investimentos a favor do alcance 
de acesso universal a serviços 
de água básicos foi estimada 
conservadoramente em 2,4 e em 
5,5 para o saneamento universal.v
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O DESAFIO CRUCIAL DE HIGIENE E SANEA-
MENTO: COMPROMISSOS NGOR  

O saneamento e a higiene merecem uma atenção 
especial por parte dos governos em África. Geralmente 
subfinanciadas e, muitas das vezes, extremamente 
negligenciadas, são, não obstante, essenciais para a exploração 
dos benefícios sociais e económicos completos de serviços 
WASH melhorados. A Declaração de Ngor foi adotada 
com a visão de "que o acesso universal a serviços de higiene 
e saneamento sustentáveis e adequados será alcançado e a 
defecação a céu aberto será erradicada até 2030". A África 
não está no bom caminho para o cumprimento desta visão. 

De acordo com a análise de 2019 do AMCOW [Conselho 
de Ministros Africanos da Água] sobre o progresso dos 
Compromissos Ngor, apesar do progresso notável na 
liderança e coordenação na maioria dos países, apenas nove 
progrediram para o estabelecimento de linhas económicas de 
higiene e saneamento e, de entre essas, só uma delas relatou 
um orçamento que atingiu 0,5% do PIB. 

Como resposta, o AMCOW conduziu o desenvolvimento 
das Diretrizes Políticas de Saneamento Africanas, que têm 
como objetivo fortalecer a viabilização do ambienta para 
saneamento e ajudar a criar as condições necessárias para a 
mobilização de recursos e investimentos. 

COMPROMISSOS 

Com o reconhecimento de que os serviços WASH são cruciais para a concretização das aspirações 
articuladas na “Agenda 2063 – A África que queremos”, os líderes dos países africanos comprometeram-se a 
investir: 

2008 - Declaração de eThekwini 
32 países asseguraram estabelecer alocações 
de orçamento do setor público específicas 
para programas de higiene e saneamento

2008 - Compromissos de Sharm El-Sheik  
Chefes de Estado e Governo da UA a favor 
de recursos financeiros e do desenvolvimento 
apropriado de planos de investimento

2015 - Declaração Ngor 
Ministros empenhados em estabelecer linhas 
de saneamento e linhas económicas de 
higiene para alcançar um mínimo de 0,5% do 
PIB em 2020

2015 – Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
Todos os países africanos adotaram alvos 
com foco no acesso a água e saneamento
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Estamos a fazer progressos?
A África tem visto um aumento estável na cobertura de serviços de WASH básicos durante as últimas duas 
décadas, mas a taxa de progresso tem estado longe do que seria suficiente para atingir a cobertura universal até 
2030.

Com base no progresso entre 2015 e 2017, se as tendências atuais continuarem, apenas 77% da população em 
África terá acesso a serviços de água básicos em 2030 e 47% terá saneamento básico. Mais do que 130 milhões 
de pessoas não terão quaisquer acessos a instalações de saneamento a menos que a velocidade de progresso 
aumente exponencialmente. Com o ritmo atual, irá demorar entre 30 a 150 anos até que a África Subsariana 
consiga, pelo menos, o fornecimento de água e saneamento básicos para todos.

ACESSO A SERVIÇOS  
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O que é necessário ser feito 
pela parte do governo africano 
para acelerar o progresso? 

Os ministros responsáveis or WASH devem liderar na 
impulsão do progresso no setor, mas não poderão fazê-lo 
sem ajuda. Vão precisar do apoio e da colaboração de outros 
setores que sentem o impacto da água, do saneamento e da 
higiene inapropriados. Precisam também de ter a capacidade 
de apresentar um caso credível no sentido do aumento do 
financiamento WASH para aqueles que propões e decidem 
as alocações do orçamento nacional, incluindo ministros das 
finanças e deputados.  

Existe uma vasta necessidade que os ministros do setor WASH 
melhorem o orçamento e os processos de planeamento de 
investimentos e estabeleçam mecanismos de monitorização 
de orçamento para água, saneamento e higiene que capturem 
inteiramente as despesas rurais e urbanas. Isso inclui garantir 
que os oficiais responsáveis a nível nacional e sub-nacional 
compreendem por completo e participem nos processos de 
orçamento. Com base no relatório GLAAS de 2019, a maioria 
dos países tem sido lenta no ato de ordenação de sistemas e 
recursos necessários para garantir planos de financiamento e de 
implementação para WASH.  

PLANOS FINANCEIROS DE DESENVOLVIMENTO 
WASH DOS 43 PAÍSES INQUIRIDOS:

Em média,  
55% dos países  
estimou que tinham menos de 50% dos recursos 
humanos necessários.  Apenas seis países reportou 
ter mais de 75% do que é necessário em, pelo 
menos, um dos componentes de WASH. 

10 tinham já aprovado políticas para água, 
saneamento e higiene tanto em áreas rurais como 
urbanas.  

17 reportaram a existência da aprovação e, pelo 
menos parcialmente implementados, planos de 
implementação WASH nacionais. 

31 tinham concordado com planos financeiros para 
WASH, mas 16 consideraram-nos insuficientemente 
implementados e vários não incluiam a higiene. 
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E WASH 

As alterações climáticas não são um cenário inatingível. 
Esperam-se impactos enormes por toda a parte nas 
próximas décadas, durante a vida útil dos investimentos 
atuais em infraestruturas de água e saneamento. Secas 
e inundações mais frequentes e mais agressivas já têm 
vindo a ser uma realidade em várias partes da África. 
As consequências incluem mudanças nos serviços de 
fornecimento de água (tanto em termos de quantidade 
como da qualidade da água disponível), transbordamento de 
esgotos e latrinas que levam à propagação de contaminação 
através do ambiente e a destruição física de infraestruturas 
de água e saneamento essenciais. É urgente que os planos 
de investimento para WASH incorporem medidas de 
mitigação de riscos relacionadas com alterações climáticas 
e que os sistemas sejam concebidos para resiliência quando 
confrontados com estas ameaças. Trinta e três dos 50 países 
com uma classificação de sendo os mais vulneráveis face 
às alterações climáticas são em África, contudo, a maioria 
recebe menos de $1 dólar americano por pessoa por ano 
de financiamento climático para adaptação de serviços 
WASH.ix

FINANCIAMENTO AO SETOR WASH 

Segundo a Iniciativa Colaborativa para a Reforma 
Orçamental em África, "(...) os serviços WASH competem 
com outras prioridades de desenvolvimento (...)". Esta 
situação complexa requer que o setor WASH redobre os 
esforços para apresentar planos WASH convincentes que 
incorporem objetivos claros, com uma estratégia detalhada 
e avaliada para atingir estes objetivos e que demonstre 
consideração por medidas rentáveis. Um plano WASH 
convincente também apresenta a forma como contribui 
para o alcance dos objetivos nacionais do país. Em planos 
de desenvolvimento WASH, as consultas com ministérios 
de finanças e de orçamento podem ajudar quem está 
encarregue do plano WASH a refinar as suas estratégias de 
financiamento e a apresentar orçamentos convincentes".viii
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Em 2015, os custos de capital anual para atingir a cobertura 
universal com serviços de águas e saneamento básicos e para 
eliminar a defecação a céu aberto em África até 2030 foi estimada 
em $12,4 bilióes de dólares americanos, mais de dois terços do 
que foi para o saneamento. Isso corresponde a 0,64% do Produto 
Regional Bruto (PIB Regional) para África Subsariana e 0,1% do PIB 
Regional para a África do Norte.x

Não obstante, os custos de capital são apenas uma parte do 
quadro. São necessários fundos significativos para operar e manter 
os serviços de água e saneamento. À medida que o investimento 
de capital resulta na criação de infraestruturas adicionais para 
servir mais pessoas e fornecer serviço de nível superior, os 
custos de operação e manutenção (O&M) recorrentes vão 
necessariamente aumentar. O mesmo estudo em 2015 estimou 
que as despesas de operação e manutenção para os recentemente 
servidos seria 1,4 vezes as despesas de capital para o alcance 
da cobertura universal até 2030. É essencial que as estimativas 
de custos considerem tanto as despesas de capital e de O&M 
sobre a vida útil da infraestrutura. Gastos inadequados em O&M 
podem significar o colapso da infraestrutura vital com graves 
consequências para o bem-estar social e económico.
 
QUANTO ESTÃO OS PAÍSES A GASTAR?
No relatório GLAAS 2019, vinte e dois países africanos 
forneceram dados, no mínimo, parciais sobre as despesas para 
WASH. Todos deram despesas do governo em WASH, mas 
houve muitas lacunas nos dados para fontes de financiamento 
familiares, externas e reembolsáveis.  

Poucos países desagregaram dados sobre despesas com água, 
saneamento e higiene. Ainda assim, a norma é que a maior parte 
dos gastos serve para abastecimento de água - dois terços das 
despesas totais em WASH pelos países africanos no relatório 
GLAAS de 2019 foram para água. Isso ocorre independentemente 
do maior custo para atingir os objetivos de saneamento e de 
uma proporção custo/benefício económica para investimentos 
em saneamento mais do dobro do que para investimentos em 
abastecimento de água. 

As despesas do governo com WASH variam amplamente. Como 
percentagem do PIB, variou entre os 0,002% e os 1,82% nos dados 
do GLAAS 2019, com uma média de 0,4% Em 2016, estimou-se 
que, para atingir o ODS 6, seriam necessárias contribuições de 
em média 5% do PIB Regional na África Subsariana.

Quais serão os custos para 
alcançar os objetivos? 

CONTAS WASH & 
TRACKFIN 

O setor de WASH está 
fragmentado, com organizações 
governamentais, não governamentais 
e do setor privado envolvidas e 
com atividades a níveis nacional, 
sub-nacional e comunitário. As 
contas WASH monitorizam as 
fontes de financiamento e onde 
e como o dinheiro é gasto. A 
TrackFin, a metodologia por 
trás das contas WASH, apoia a 
recolha e o mapeamento de dados 
financeiros de WASH para permitir 
a comparação de despesas dentro 
e entre os países. Esta informação 
é usada para formular planos, 
monitorizar concretizações e 
informar as decisões políticas para os 
objetivos nacionais de WASH. Treze 
países da África iniciaram a TrackFin 
com implementação apoiada pela 
equipa GLAAS/TrackFin da OMS. 

O Mali está a utilizar a TrackFin para 
integrar a monitorização financeira 
na monitorização de WASH. Em 
2017, o Ministro da Energia e Águas 
usou os resultados das contas de 
WASH para demonstrar que as 
despesas de capital com água potável 
foram apenas 53,5% do que foi 
planeado e convenceu o Ministério 
das Finanças e parceiros a aumentar 
o financiamento de WASH.xi
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Alcançar o acesso universal e equitativo aos serviços de água, 
saneamento e higiene significa atender às necessidades tanto 
das pessoas ricas como pobres, que vivem em ambientes rurais, 
urbanos e periurbanos. Os fundos necessários para despesas 
operacionais e de capital não são os mesmos em todas as 
situações, mas, em última análise, existem apenas três fontes 
de financiamento: tarifas ao utilizador e taxas para serviços 
de WASH, incluindo o investimento dos agregados familiares 
em autossuficiência (tarifas); alocação da receita tributária 
(impostos); e financiamento da ajuda (transferências).xii 

Determinar quem paga pelo quê é a essência do 
desenvolvimento de uma estratégia e um plano para financiar 
o setor. Dos 43 países constantes no relatório GLAAS de 2019, 
sete tinham planos de financiamento acordados que são usados   
de forma consistente e assim, cobrem todos os subsetores de 
WASH. A maioria dos países tinha planos de financiamento 
implementados pelo menos de forma parcial, mas sete não 
tinham planos para água potável urbana e 12 não tinham 
nenhum plano para higiene. 

Os planos financeiros para WASH são essenciais para mobilizar 
os recursos necessários para atingir os objetivos nacionais. 
A colaboração próxima entre os ministérios do setor e das 
finanças é essencial para garantir que sejam realistas e robustos. 

Qual será a origem dos fundos? ÁGUA & SANEAMENTO: 
COMO FAZER O 
INVESTIMENTO PÚBLICO 
FUNCIONAR 

UM MANUAL PARA OS  
MINISTROS DAS FI-
NANÇAS 

Publicado em 2020 pela Sanitation 
and Water for All (SWA), o "Manual 
para Ministros das Finanças” é um 
apelo à ação que fornece exemplos 
e técnicas de como os ministros das 
finanças podem aumentar o nível e 
a eficácia do financiamento do setor 
de WASH em cooperação com os 
homólogos responsáveis   por água, 
saneamento e higiene. Está focado 
em quatro áreas de intervenção 
essenciais: 

• Maximizar o valor do 
financiamento público existente. 

• Mobilizar mais financiamento. 
• Aumentar as finanças domésticas 

reembolsáveis. 
• Encorajar a inovação e 

abordagens novas menos 
exploradas. 
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https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-12/Financial%20Handbook_EN.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-12/Financial%20Handbook_EN.pdf
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