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Perfil Sanitário 2020: Moçambique
O perfil sanitário fornece uma visão geral da situação do saneamento em                
Moçambique e identifica áreas-chave prioritárias para alcançar o ODS6. O 
objetivo do perfil é apoiar os doadores e funcionários governamentais a terem 
um entendimento comum da situação do saneamento em Moçambique e a 
darem prioridade aos seus esforços. 
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* Conselho de Ministros da África sobre a Água (AMCOW, em inglês) da região da África Austral: Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zâmbia, Zimbabué, Angola e Madagáscar.
** Um ano EVCI  (DALY, em inglês) pode ser considerado como um ano de vida "saudável" perdido. Os DALYs para uma doença ou condição de saúde são calculados como a soma dos Anos de Vida Perdidos (YLL, em inglês) devido à 
mortalidade prematura na população e os Anos Perdidos por Deficiência (YLD,  em inglês) para pessoas que vivem com a condição de saúde ou as suas consequências. 
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A 27 de Maio de 2015, os ministros africanos responsáveis pelo saneamento e a higiene adotaram a Declaração de Ngor 
sobre Saneamento e Higiene na conferência AfricaSan 4 realizada no Senegal. A Declaração de Ngor é focada no acesso 
universal a serviços de saneamento e higiene adequados e equitativos e no fim da defecação a céu aberto para 2030, e 
como tal reflete a mudança de paradigma dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Os compromissos foram assumidos com o propósito de reconhecer o facto de os ganhos obtidos no acesso ao 
saneamento desde 1990 não terem acompanhado as mudanças demográficas; de compreender o papel crucial da higiene 
e do saneamento no impacto existente nos assuntos de saúde, económicos, sociais e ambientais dos países africanos; e 
de reafirmar o direito humano à água potável e ao saneamento para todos.

O sistema de monitorização Ngor mede o progresso em relação aos compromissos assumidos, tanto em termos da 
existência dos elementos constitutivos do ambiente propício (fase 1), como subsequentemente o progresso em relação 
aos objetivos específicos do país (fase 2). Os ministros participam nas reuniões de monitorização da Ngor para conduzir a 
autoanálise do país, para aprender com os outros, e para planear as próximas etapas.

Progresso5

Declaração de Ngor

Etapa 1 do Progresso dos Compromissos de Ngor: África Austral e Moçambique

AMBIENTE FAVORÁVEL
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Defecação a céu aberto

Sem melhorias 
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Básico

Gerido de forma segura

2,5% das famílias utilizam uma sanita ligada a um sistema
de esgotos. 

20% das famílias utilizam uma sanita ligada a um sistema
séptico.

0% aumentou a utilização de instalações sanitárias
geridas de forma segura entre 2000 e 2017.

• Atualização e expansão da rede de esgotos (57,5
km), melhoramento das ligações existentes (18.100),
construção de novas ligações (1.200), e construção de
novas ou melhoramento das estações de tratamento
existentes em Maputo, Quelimane, e Tete.

• Implementação da comercialização de saneamento,
apoio à construção e modernização de latrinas
(20.200), construção de instalações sanitárias para
escolas e mercados (78), e construção de estações de
tratamento de lamas fecais (4) em Quelimane e Tete.

• Melhoria dos serviços de saneamento municipal
através do desenvolvimento de capacidades e arranjos
institucionais.

• Planos de acção noa nível da comunidade para
eliminar a defecação a céu aberto (todas as
comunidades para 2022).

• Realização de estudos de mudança de comportamento
para compreender os motivadores e as barreiras à
construção e utilização de latrinas.

• Adaptar abordagens baseadas em fatores
comportamentais, capacidade local, e recursos
disponíveis.

• Formação de atores do sector privado para a
construção de várias tecnologias de saneamento.

0% das famílias utilizam uma casa de banho ligada a um 
sistema de esgotos.

0,5% das famílias utilizam uma casa de banho ligada a um
sistema séptico.

15% aumentou a utilização de instalações sanitárias
geridas de forma segura entre 2000 e 2017.

Principais desenvolvimentos7 Principais desenvolvimentos6
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Acordo Institucional

Estratégias Principais, Políticas, 
e Iniciativas do Governo Monitorização 

• O Sistema Nacional de Informação sobre Água
e Saneamento (SINAS) é uma base de dados
centralizada que agrega dados das províncias e
parceiros de implementação8.

• Cada parceiro internacional recolhe diferentes dados
e utiliza diferentes softwares de M&A (Akvo Flow,
mWater, etc.)8.

• O Instituto Nacional de Estatística (INE) é responsável
pelo censo. Realiza inquéritos como o Inquérito ao
Orçamento Familiar7.

Coordenação

• O departamento de saneamento dentro da DNAAS é
responsável pela coordenação.

• O MOPHRH organiza anualmente uma Revisão
Conjunta do Sector.

• Certas províncias têm Conselhos Provinciais de Água
e Saneamento (CPAS) que podem ter um papel de
coordenação9.

• O Conselho Municipal de Maputo (CMM) e a AIAS
lideram a Plataforma de Saneamento de Maputo, que
inclui parceiros internacionais10.

• Um Grupo de Água e Saneamento (GAS) foi criado em
2000 para coordenar o apoio de doadores e projectos
para alcançar os objetivos do governo em matéria de
água e saneamento.

Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS) 
Responsável pelo sector de abastecimento de água e saneamento

Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH)

Direcções Provinciais de Obras 
Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos (DPOPHRH)
Responsáveis pela implementação de 
programas de investimento principalmente 
para o abastecimento de água e saneamento 
rural. Os Departamentos de Água e 
Saneamento (DAS) aplicam a legislação e 
regulamentação em matéria de higiene.

Fundo de 
Investimento e 
Património de 
Abastecimento de 
Água (FIPAG)
Responsável pelo 
abastecimento de água de 
21 cidades e vilas

Serviços Distritais de Planeamento e 
Infra-estruturas (SDPI)
Responsáveis pela construção de latrinas e 
pelo controlo do desempenho do sector

Autoridade 
Reguladora da Água 
(AURA IP)
Responsável pela 
regulação sanitária

Administração de 
Infraestruturas de 
Água e Saneamento 
(AIAS)
Responsável pelos 
sistemas de saneamento 
de 151 cidades e vilas 
desde 2009

• Estratégia Nacional para o Desenvolvimento
2015-2035: Plano de desenvolvimento a longo prazo,
incluindo o saneamento

• Programa Quinquenal do Governo (PQF) 2015-2019:
Plano nacional de desenvolvimento para o crescimento
e a redução da pobreza. O saneamento é uma
prioridade principal.

• Estratégia Nacional para a Água e
Saneamento Urbano (ENASU) 2011-2025: 
O objetivo da estratégia é o acesso universal aos
serviços de saneamento, incluindo os EFM, para 2025.

• Estratégia Nacional de Saneamento
Rural (ENSR) 2019- 2029: 
O objetivo da estratégia é eliminar a defecação a céu
aberto para 2025, e alcançar o acesso universal aos
serviços básicos de saneamento e higiene para as
famílias, escolas, e instalações de saúde para 2029.

• Programa Nacional de Abastecimento de
Água e Saneamento Rural (PRONASAR) 2010: 
O objetivo é aumentar o acesso e a utilização de
serviços de abastecimento de água e de saneamento
seguros.

• Programa Nacional de
Saneamento Integrado (PIS) 2014:  
Um programa para alcançar o acesso universal ao
saneamento tanto em áreas urbanas como rurais.

• Estrutura do Governo Local 1997:
Estrutura que identifica a prestação de serviços de
saneamento como uma responsabilidade municipal

• Lei Nacional da Água, 1991

GOVERNANÇA

http://www.mophrh.gov.mz/index.php
http://www.fipag.co.mz/index.php/pt/
http://www.aias.gov.mz/
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Os 5 principais parceiros de desenvolvimento em 
termos de WASH ODA desembolsaram12*:

1. Banco Mundial (BM)

2. Governo dos Países Baixos

3. Banco Africano de Desenvolvimento (AfDB)

4. Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD)

5. Fundo Comum (DFID, UNICEF, Áustria, Suíça)

Fontes de financiamento para WASH11

170,4
milhões de 

dólares

23%

40%

34%

3%

Famílias Governo Fontes externas Financiamento reembolsável

• As famílias contribuem com 23% das despesas de WASH através
de tarifas, pagamentos feitos pelos utilizadores a fornecedores de
serviços (por exemplo, construção de latrinas, esvaziamento)11.

• O governo contribui com 3% das despesas de WASH através do
orçamento de WASH gerado pelos impostos internos11.

• Fontes externas contribuem com 34% das despesas de WASH
através de transferências de doadores internacionais, fundações,
ONG, ou remessas11.

• O financiamento reembolsável representa 40% das despesas
de WASH. Isto inclui empréstimos concessionais classificados
como Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) e empréstimos
não concessionais de doadores bilaterais e bancos multilaterais de
desenvolvimento11.

Fontes de Financiamento

Orçamento

Défice de financiamento estimado: 95%*

Fundos anuais adicionais necessários para atingir os objetivos 
3,2 mil milhões de dólares

Despesas de 2017
170 milhões de dólares

Despesas anuais de WASH versus fundos necessários para atingir os objetivos nacionais (por ano)11

Orçamento de Saneamento Rural 2019-2029696

Capacidade 
institucional

Saneamento e 
promoção da 
higiene

664 milhões de 
dólares

16%

39%

43%

Financiamento

Descentralização

Abordagem multissectorial
Serviços e tecnologias de 
saneamento

* Os fundos disponíveis para Moçambique não 
estavam disponíveis no relatório GLAAS. A lacuna de 
financiamento foi estimada com base nas despesas 
de 2017.

• Projecto de Saneamento Urbano I 2019-2024: 115 milhões de
dólares

• Projecto de Saneamento Urbano II (2024-2028) e III (2029-
2033): $ 200 milhões

• AIAS Fase II 2017-2021: 9,65 milhões de euros
• Apoio Institucional FIPAG 2016-2022: 17,5 milhões de euros
• Gerenciamento integrado de recursos hídricos 2019-2025

18,5 milhões de euros

• Programa Nacional de Abastecimento de Água e
Saneamento Rural (PRONASAR) nas Províncias de Nampula
e Zamezia 2010-2017: 6 milhões de euros

Orçamento de Água e Saneamento Urbano 2011-202513
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• Acesso a Serviços de Água, Saneamento e Manutenção
2017- 2020: cofinanciamento de 5,9 milhões de dólares
(Etiópia, Haiti, Madagáscar, Moçambique, Malawi, Serra
Leoa)

*Nota:
• Esta não é uma lista exaustiva dos desembolsos da AOD de WASH.
• A alocação da USAID para o AF 2020 está estimada em 17,5 milhões
de dólares14.

• PRONASAR

FINANCIAMENTO
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Foi realizada uma análise de lacunas no sector de saneamento e higiene de Moçambique com base nos dados 
de monitorização do compromisso de Ngor e uma revisão bibliográfica centrada em publicações do Governo de 
Moçambique e de outras organizações e instituições de WASH. A análise identificou as seguintes prioridades-chave 
para melhorar o saneamento e a higiene em Moçambique.

Moçambique fez alguns progressos colocando o ambiente propício ao saneamento e orçamentos de higiene5. 
Moçambique continua a ser um dos países mais pobres do mundo, confrontado com desafios económicos em parte 
devido a ciclones, tais como Dineo em 2017, e Idai e Kenneth em 2019, a dívida pública não revelada, e à corrupção7. 
Embora ambas as estratégias de saneamento urbano e rural incluam um orçamento, as fontes para financiar o 
saneamento são menos claras6,13. O GdM identificou 3,2 mil milhões de dólares anuais adicionais necessários para 
atingir os seus objetivos de WASH. Existe uma lacuna de financiamento significativa, considerando que em 2017, o GdM 
apenas contribuiu com 5 milhões de dólares das despesas de WASH, com a maioria das despesas a ser contribuída 
por fontes externas e financiamento reembolsável11. Além disso, não existe um mecanismo para acompanhar as 
despesas de saneamento e higiene nos diferentes organismos governamentais relacionados e no sector do saneamento 
rural. Existe um mecanismo para o saneamento urbano em alguns organismos governamentais, mas nem todos os 
orçamentos e despesas podem ser consolidados. Portanto, é impossível verificar se o orçamento para o saneamento e 
higiene está a aumentar e a atingir pelo menos 0,5% do PIB5.   

Oportunidades para colmatar lacunas e resolver constrangimentos:
• Apoiar a DNAAS na defesa de um aumento das dotações orçamentais de saneamento.
• Apoiar a DNAAS no rastreio das despesas em saneamento e higiene.
• Apoiar a DNAAS no desenvolvimento de um plano de investimento em saneamento.

Finanças

Acordo Institucional e Coordenação
Embora Moçambique tenha feito bons progressos na liderança e coordenação e alguns progressos na mobilização 
de apoio e recursos, continuam a existir desafios significativos5. A nível nacional, os papéis e responsabilidades não 
são claros, particularmente entre a DNAAS e a AIAS7. Existe também uma falta de coordenação com os municípios 
responsáveis pela construção e operação de sistemas de saneamento, tal como definido pelo Quadro do Governo 
Local de 19977,10. Além disso, há sobreposições e inconsistências com políticas e estratégias sectoriais, e as leis estão 
desatualizadas7. A DNAAS reconhece estes desafios e liderou o estudo sobre a reforma do quadro institucional para o 
sector da água e saneamento em 20199. 

Oportunidades para colmatar lacunas e resolver constrangimentos:
• Apoiar a DNAAS e os municípios no estabelecimento de departamentos de saneamento e no desenvolvimento de planos de saneamento a nível municipal.
• Apoiar o MOPHRH para melhorar o quadro institucional e clarificar papéis e responsabilidades e mandatos.
• Apoiar o MOPHRH a liderar ativamente as Revisões Sectoriais Conjuntas (atualmente mais lideradas pelos doadores) e a incluir a sociedade civil16.
• Apoiar a AURA IP na revisão da regulamentação sanitária e desenvolver/atualizar o quadro regulamentar para satisfazer as necessidades do sector. 

Moçambique fez alguns progressos no sentido de colmatar a lacuna de capacidade dos recursos humanos — 
progressos semelhantes aos de outros países da região5. Aspectos das necessidades de RH são cobertos no PIS 
e através de outros projectos5. A ENSR e a ENASU também reconhecem a necessidade de melhorar os recursos 
humanos para alcançar as estratégias, com a ENSR a dedicar 43% do orçamento à capacidade institucional6. Contudo, 
não existe uma estratégia autónoma de RH do sector, nem as necessidades de RH são totalmente abordadas nas 
estratégias nacionais de saneamento, e não existem metas ou marcos de RH. Não parece existir uma avaliação 
detalhada das necessidades para identificar lacunas na capacidade dos recursos humanos no sector, mas pode existir 
para o saneamento urbano5. Como resultado, existem lacunas de capacidade a todos os níveis de governo, incluindo a 
nível municipal, onde existe uma falta de capacidade técnica para planear e gerir os sistemas de saneamento6,7,10. 

Oportunidades para colmatar lacunas e resolver constrangimentos:
• Apoiar a DNAAS a realizar uma avaliação das necessidades do sector de saneamento e higiene para compreender as necessidades de

capacidade, e desenvolver um plano de recursos humanos.
• Apoiar atividades de desenvolvimento de capacidades para reforçar a capacidade da DNAAS, AIAS e municipalidades para planear, gerir e

monitorizar os sistemas de saneamento.

Recursos Humanos

ANÁLISE
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Moçambique fez alguns progressos no estabelecimento do ambiente favorável ao saneamento e higiene institucionais 
e na garantia de um serviço inclusivo e gerido de forma segura em todos os locais5. O GdM visa o acesso universal 
a serviços básicos de saneamento e higiene seguros para famílias, escolas e estabelecimentos de saúde para 
20296. Embora tenha sido estabelecido um objetivo, ainda não existem marcos, diretrizes ou normas. Estão em 
desenvolvimento normas para instalações de cuidados de saúde, e as normas para escolas estão a ser revistas e 
pilotadas. Além disso, os dados de monitorização são limitados2, tornando difícil informar as decisões sobre a estratégia.
O Projecto de Saneamento Urbano, financiado pelo Banco Mundial, prevê a construção de sistemas de saneamento 
público nas escolas, incluindo instalações dedicadas à gestão da higiene menstrual7. 

Oportunidades para colmatar lacunas e resolver constrangimentos: 
• Apoiar a DNAAS, o Ministério da Educação, e o Ministério da Saúde no desenvolvimento de uma estratégia de M&A com marcos

importantes para cumprir o objetivo de saneamento e higiene para WASH nas escolas e instalações de saúde.
• Apoiar a DNAAS a pilotar e finalizar normas e padrões para WASH nas escolas e instalações de cuidados de saúde.

Saneamento e Higiene nas Escolas e Serviços de Saúde

Moçambique fez alguns progressos em assegurar o ambiente propício ao envolvimento do sector privado no 
saneamento5. O MOPHRH reconhece a necessidade do envolvimento do sector privado para atingir os objetivos de 
saneamento: a estratégia de saneamento rural identifica a necessidade de uma abordagem multissectorial, incluindo o 
sector privado6, enquanto a estratégia urbana inclui um objetivo de reforço do sector privado através da implementação 
de um programa de desenvolvimento de capacidades em larga escala13 e a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento 
identifica as PPP como uma oportunidade para a construção e operação de infra-estruturas de saneamento15. No 
entanto, a maioria dos serviços de saneamento são prestados pela secção informal, com apenas alguns exemplos de 
envolvimento do sector privado através de projectos-piloto7. Um exemplo de envolvimento do sector privado é o trabalho 
conduzido pelo WSUP com a Câmara Municipal de Maputo (CMM) e empresários dos EFM para fornecer serviços 
de esvaziamento. O projecto identificou factores-chave necessários para expandir o envolvimento do sector privado, 
incluindo o desenvolvimento e aplicação de normas, acesso ao financiamento, e oportunidades para parcerias público-
privadas10. 

Oportunidades para colmatar lacunas e resolver constrangimentos:
• Apoiar a AURA IP no desenvolvimento de regulamentos de saneamento para incrementar o envolvimento do sector privado.
• Apoiar a DNAAS na execução de uma estratégia e orientações para o envolvimento do sector privado.
• Apoiar a DNAAS a pilotar opções de PPP e mecanismos de financiamento inovadores.
• Apoiar a DNAAS a estabelecer uma abordagem de marketing de saneamento e a desenhar diretrizes.

Envolvimento do Sector Privado
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