
  

 

             

O programa da USAID Água para África através da Liderança e do Apoio Institucional (WALIS) e o Conselho de Ministros 
Africanos da Água (AMCOW) desenvolveram a Série Lições Aprendidas para identificar soluções individuais para o país que 
possam ser uma referência para outros países, tendo em especial atenção os mecanismos de resposta à COVID-19.  

O acesso a água potável e ao saneamento é sempre importante durante uma crise de saúde pública e a pandemia 
COVID-19 não é exceção. Esta pandemia veio comprovar como é vital a existência de um bom saneamento, de higiene 
e do acesso adequado a água potável para prevenir e conter doenças. Ainda assim, em 2020, mais de 766 milhões de 
pessoas na África Subsaariana não tinham acesso a água gerida de forma segura e quase 865 milhões não tinham acesso 
a saneamento gerido de forma segura. Embora o acesso à água e ao saneamento administrados com segurança tenha 
aumentado de forma constante nos últimos vinte anos, as nações africanas continuam a trabalhar para alcançar o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 da ONU, que defende o acesso à água potável e ao saneamento para 
todos, para que crises de saúde pública como a da pandemia COVID-19 possam ser mitigadas no futuro. 

IMPACTOS DA COVID-19 NA REDE DE SERVIÇOS DE ÁGUA EM ÁFRICA 
Os impactos financeiros da crise pandémica COVID-19 sentiram-se nos fornecedores de água em África, incluindo com 
a redução drástica das receitas a curto prazo e a desaceleração dos investimentos a longo prazo, o que resultou num 
aumento dos custos operacionais e um impacto exponencial na capacidade das equipas de fornecedores de água da linha 
de frente de manter a segurança e a produtividade. 

Durante a pandemia, houve vários países africanos a declarar medidas para a crise que tiveram um impacto imediato nas 
receitas dos serviços de água. Estas foram apresentadas sob a forma de diretivas não financiadas e nacionais para 
fornecer água gratuitamente, moratórias sobre cortes de água, suspensões na faturação e o encerramento das escolas, 
de empresas e de outros grandes utilizadores de água, tendo como consequência uma menor procura de água tratada e, 
por sua vez, uma menor receita para os fornecedores. Os fornecedores de água em mercados emergentes enfrentavam 
já enormes desafios financeiros e operacionais antes da pandemia; estes desafios aumentaram significativamente durante 
a COVID, originando prejuízo, em particular, nos seus rendimentos. Estes prestadores de serviços não podem 
permanecer financeiramente viáveis sob estas circunstâncias, uma vez que isso poderia ter impactos dramáticos na 
continuidade do fornecimento de água potável e de serviços de saneamento para cidades inteiras, sendo especialmente 
grave no caso das populações mais pobres e vulneráveis de África.  
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AMCOW: Obinna Anah, Oficial de Gestão de Conhecimentos: oanah@amcow-online.org 
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Diagnosticar o impacto financeiro de uma crise como a COVID-19 nas operações de fornecimento de água é 
fundamental para a continuidade do serviço em África para muitos dos prestadores de serviços de água (Water Service 
Providers: WSPs). Embora alguns WSPs tenham essa capacidade com as suas equipas de administração e de finanças, o 
mesmo não acontece com outros. Para esses casos, existem ferramentas de planeamento financeiro simplificadas 
disponíveis que avaliam o impacto das medidas tomadas para lidar com crises como a pandemia COVID-19. A 
Ferramenta de Avaliação de Impacto Financeiro da COVID-19 do Banco Mundial para Prestadores de Serviços de Água 
e Saneamento pode ser utilizada por WSPs para medir a forma como as várias ações tomadas pelos seus governos locais 
e nacionais, a redução na procura por serviços e o aumento no atraso ou na falta de pagamento por parte dos clientes 
afetou estas empresas financeiramente. Com o acesso a estas informações, os WSPs podem tomar decisões baseadas 
em evidências para mitigar as perdas e justificar o apoio externo, de modo a garantir que a empresa é viável enquanto a 
pandemia continua e no futuro. Para ilustrar melhor o uso desta ferramenta, apresentamos abaixo dois casos de estudo 
fundamentados pelos programas Água para a África da USAID através de Liderança e Apoio Institucional (WALIS) e 
Água, Saneamento e Financiamento de Higiene (WASH-FIN). 

ZÂMBIA  
Com a propagação da pandemia COVID-19, a Zâmbia foi identificada como um dos 20 países africanos mais vulneráveis 
ao seu impacto. A Lukanga Water Supply and Sanitation Company (LgWSC), uma das WSPs da Zâmbia, verificou um 
aumento nas contas a receber e a pagar à medida que os impactos económicos se foram fazendo sentir pelo governo e 
pelos consumidores, o que deu origem a um stress financeiro na empresa. A LgWSC trabalhou com o WALIS para 
utilizar a ferramenta de planeamento financeiro, com o intuito de quantificar a influência das medidas para a crise 
tomadas pelo governo e das reduções de receita dos clientes com menor capacidade para pagar as suas contas de água. 
O relatório de avaliação de impacto financeiro e o plano de recuperação recomendou à LgWSC uma melhoria na 
eficiência da faturação, na identificação de soluções para questões de faturação e no abastecimento de água, com 
alternativas como a implementação de quiosques de água ou de medidores pré-pagos, e uma melhoria na eficiência por 
parte do departamento financeiro através de um acompanhamento aos clientes em atraso, desenvolvendo assim políticas 
de faturação, ao mesmo tempo elabora planos de pagamento de contas atrasadas em conjunto com os clientes. A gestão 
da LgWSC também irá dar azo a que a descoberta passe para parceiros do governo e para outras agências externas de 
apoio, favorecendo a assistência.  

QUÉNIA 
No Quénia, o governo instruiu aos WSPs o fornecimento de água gratuitamente em áreas informais e locais públicos, 
que reconectassem todos os clientes desconectados e que interrompessem todas as desconexões por falta de 
pagamento de contas durante a pandemia. Embora essas diretivas atendam a importantes necessidades de saúde pública, 
ampliam também os efeitos económicos da pandemia COVID-19 para as empresas de abastecimento de água. O WASH-
FIN conduziu testes de stress financeiro em três WSPs no Quénia - dois grandes WSPs relativamente estáveis 
financeiramente que deveriam estar melhor posicionados para enfrentar o impacto financeiro e um WSP menor, 
representante dos WSPs que, antes de COVID-19, tinham adquirido empréstimos comerciais o que tornava espectável 
que sofressem um impacto financeiro significativo aquando da pandemia.  

Os resultados das análises foram flagrantes. Os três WSPs exigiriam cerca de 155 milhões de KES ($1,4 milhões de 
dólares americanos) para sustentar as suas operações nos seis meses seguintes. Para continuar a servir o público, os 
WSPs precisariam, no mínimo, de dinheiro suficiente para cobrir os seus custos operacionais e de manutenção mais 
básicos. Tendo em conta que não foram capazes de recolher a totalmente da receita com a maioria dos seus clientes, 
seriam necessários recursos financeiros adicionais para garantir que pudessem continuar a oferecer os serviços 
essenciais e a apoiar os objetivos de saúde pública do governo. Para ajudar a mitigar o stress financeiro, a USAID, 
através do seu programa WASH-FIN, deu assistência ao Conselho Regulador de Serviços de Água na revisão dos 
pedidos de subsídio para suporte de liquidez de financiamento dos custos das operações e de manutenção (eletricidade, 
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produtos químicos, custos de remuneração a funcionários e obrigações legais), assim como um “início rápido-conclusão 
rápida” de obras de emergência. Os subsídios foram financiados pelo Banco Mundial através do programa “Atribuição de 
Apoio da Liquidação Condicional” (Conditional Liquidity Support Grant) e administrados pelo “Fundo Fiduciário do Setor da 
Água” (Water Sector Trust Fund). Esta colaboração resultou na doação de $24,5 milhões de dólares americanos para 55 
WSPs. Uma segunda fase da colaboração foi direcionada no desenvolvimento de planos de recuperação financeira do 
WSP com o objetivo de identificar e implementar uma combinação de ações, de modo a aumentar a eficiência da 
cobrança, da preservação de caixa interna, da liquidação de ativos e da reestruturação da dívida na movimentação de 
recuperação financeira para os WSPs.  


