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Resumo Executivo
O presente estudo foi, pela primeira vez, capaz de recolher dados sólidos, extensivos e relativamente
completos de todos os 128 distritos rurais de Moçambique. O Estudo de Base do PRONASAR em si, foi um
exercício extensivo e concentrado de sensibilização e formação no trabalho para o pessoal do SDPI e do
posto administrativo, e deve ser usado activamente pela DNA e DPOPH-DAS para dar prioridade aos
subsídios e para avaliar as mudanças na capacidade distrital ao longo do tempo. As principais
constatações são:


Os valores de todos os 10 Indicadores de Ouro do PRONASAR foram estabelecidos:

No

Indicador
1

Média Distrital
80%

Fontes de água em boas condições de funcionamento (%)

2.1

№ de fontes de água planificadas para a construção neste ano (2011) média distrital

18

2.2

№ de fontes de água construídas neste ano (2011) média distrital

9

2.3

№ de fontes de água planificadas para reabilitação neste ano (2011) média distrital

9

2.4

№ de fontes de água reabilitadas para 2011 média distrital

3.1

№ PSAAs novos (em pleno funcionamento) neste ano 2011 média distrital

0.5

3.2

№ PSAAs reabilitadas (em pleno funcionamento) neste ano 2011 média distrital

0.4

4.1

№ de escolas com fontes melhoradas de água média distrital

19

4.2

№ de escolas média distrital

71

5

5

№ de escolas com instalações sanitárias melhoradas média distrital

6

Distritos com comercialização de peças sobressalentes (%)

28%

7

Distritos com fundos disponíveis para melhorar o abastecimento de água no orçamento deste ano (%)

16%

8

Distritos com fundos disponíveis para saneamento no orçamento deste ano (%)

3%

9

20

Distritos com orçamentação de todas as actividades (incluindo ONG) do AASR constantes no PESOD para 2011 (%)

13%

10

% dos fundos para AASR reportados no relatório de execução orçamental do distrito

13%



274 SDPI membros do pessoal são responsáveis pela água e saneamento nos 128 distritos,
fazendo uma média de 2,1 por distrito



A recolha de Dados usando os modelos do SINAS é muito viável e no caso de Indicadores chaves
até leva a 93% de preenchimento dos dados.



O conhecimento em geral é melhor a nível do Distrito do que no Posto ou na Localidade, excepto
para os Indicadores de informação sobre os comités de água. O fluxo de informação ainda não esta
organizado e é muitas vezes ad-hoc.



Os dados sobre o saneamento mostram a maior lacuna de conhecimento com menos de 50% de
preenchimento de dados (a todos os níveis)



Os distritos foram identificados com base no seu desempenho e Mocimboa da Praia, Caia e
Chigubo devem ser reconhecidos como distritos de excelência.



O pessoal do Distrito considera o mapeamento SIG e (GPS) como de maior importância para o seu
trabalho e eles especificamente pedem formação sobre isto.



O número de pessoas por fonte de água varia entre 300 e 400 pessoas, com números mais
elevados nas províncias centrais.



O conhecimento do SDPI sobre a hidrogeologia foi colhido, resultando em 26% dos PA’s
classificados como tendo potencial baixo para a água subterrânea.
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A formação sobre o uso de modelos do SINAS realizada pela DNA imediatamente antes do Estudo de Base
começar foi muito útil ao familiarizar o pessoal do distrito com os modelos. Contudo, o próprio uso dos
modelos do SINAS foi limitado até que o Estudo de Base reforçasse a sua importância e uso. Sobre SINAS
em geral, é recomendado o seguinte:
1.

O SINAS é um aspecto muito importante no sector e precisa de ser activamente (e financeiramente)
apoiado nos seguintes anos.

2.

Embora seja reconhecido que o SINAS é um processo e que todas as pessoas do sector (SINAS
somos nós) devem desempenhar o seu papel nele, é necessário que o SINAS tenha uma liderança
forte a nível nacional, preferivelmente com uma pessoa dedicada a tempo inteiro.
O presente estudo foi, de facto, capaz de colher os dados nacionais do “SINAS” e recomenda-se

3.

que estes dados sejam apresentados ao sector como um produto do SINAS.
O principal constrangimento do SINAS neste momento é um plano de implementação claro e o
compromisso a vários níveis administrativos de participar regularmente. Por isso está recomendado o
seguinte:


Em 2012, recomenda-se a realização de duas rondas de recolha de dados (Junho de 2012 e
Novembro de 2012). Se os recursos forem restritos, a primeira ronda pode ser em Províncias
especificadas;



O trabalho PEC- Zonal apresenta uma oportunidade de colher dados e possivelmente pagamentos
devem/deviam estar ligados à entrega de modelos I e modelos II preenchidos numa base bianual;



O registo electrónico de dados deve ser encorajado (testado nos distritos de excelência);



Depois de pequenas adaptações, os modelos tal como foram desenvolvidos durante este estudo
devem ser adoptados pelo SINAS;



O Modelo 0 deve ser continuado, embora uma implementação faseada faz mais sentido;



Todos os modelos devem sempre ser preenchidos em duplicado;



Um breve manual precisa de ser preparado (e distribuído);



É recomendado produzir os modelos ao nível nacional e distribuir;

Para além disso está recomendado um “pacote de formação completo” para os distritos do PRONASAR:
a) Apoiar com novas rondas de recolha de dados do SINAS (cursos de refrescamento do uso de
modelos), com enfoque específico sobre o saneamento e colaboração com a Educação
b) Formação de mãos-de-obra para o formulário e ficha de fonte do PSAA. Isto pode ser combinado
com um curso básico de GPS
c) Formação em análise: agora que os dados foram recolhidos, o que vais fazer com eles?
d) Melhoramento dos parâmetros hidrogeológicos: apresenta os mapas desenvolvidos actualmente e
verifica e discute que efeitos é que a situação hidrogeológica tem na perfuração e no abastecimento
de água.
e) Formação de recursos humanos.
f)

Melhorar o uso de dados electrónicos (Excel, Google Earth, e-mail e dropbox).
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Numa forma resumida, as acções de acompanhamento recomendadas sugeridas pelos resultados do
Estudo Institucional incluem o seguinte:
1. Que a DNA-DAR circulasse o relatório final e os relatórios relevantes dos distritos.
2. Fortalecer o SINAS a nível nacional em termos de recursos humanos.
3. O conceito “saneamento seguro” precisa de ser mais disseminado.
4. Depois da adaptação dos instrumentos do SINAS, implementar duas rondas de recolha de dados do
SINAS em 2012, com forte apoio de nível nacional (incluindo a preparação e distribuição do material).
5. Que o PRONASAR usa os resultados do Estudo Institucional de forma diagnóstica para dar prioridade
aos distritos e às áreas onde é necessário capacitação, esforços e apoio adicional. Maputo, Niassa e
Tete precisam de mais apoio, embora seja reconhecido que as diferenças por distrito são substanciais.
6. Que os pacotes de formação são desenvolvidos (e testados) nos distritos do PRONASAR. Estas
formações devem incluir: cursos de refrescamento sobre os Modelos, gestão de recursos humanos,
análise de dados e em certos distritos, arquivo de dados electrónicos,
7. A importância do telefone móvel na monitoria, logística e comunicação deve ser reconhecida. Isto pode
ser através do fornecimento do crédito para o telefone ou por oferecer um número grátis do SINAS às
pessoas para ligarem e pedir apoio. Alem disso, a recolha de dados por ligar para as pessoas deve ser
mais analisada.
8. A dificuldade na estrutura do distrito por não reflectir a estrutura administrativa provincial ou nacional é
um grande constrangimento para um fluxo efectivo de dados, e dai à monitoria. Nos distritos
PRONASAR, este processo deve ser documentado com mais detalhe e deve ser mais analisado.
9. As diferenças nos Indicadores chaves, do número de fontes de água operacionais no formulário de
dados da DNA e nos dados recolhidos durante este estudo precisam de ser analisadas com mais
detalhe, e em coordenação com cada província individualmente para se usar como base para 2012.
10. Para maximizar a comparação e validade entre os estudos, os mesmos instrumentos de recolha de
dados e amostra/inquiridos devem ser inclusos nos estudos de acompanhamento e nas avaliações
futuras do impacto.
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Prefácio
O presente relatório contém os principais resultados do Estudo Institucional de base do PRONASAR. O
objectivo geral do estudo de base é recolher dados primários e secundários sobre vários indicadores de
ASR, incluindo os de higiene, ao nível rural, provincial e nacional, utilizando definições de indicadores que
facilitem a harmonização dos vários mecanismos de monitoria e medição das melhorias na higiene e ASR
associadas à implementação do PRONASAR.
A parceira entre a DNA, DPOPH e os SDPI´s e o INE é já de longa data e tem vindo a contribuir bastante na
conjugação de esforços para obtenção de informação com qualidade e em tempo útil para a monitoria dos
planos supracitados.
Importa referir que o sucesso deste estudo foi possível graças aos esforços empreendidos por todos os
envolvidos no processo, desde a concepção metodológica e de instrumentos de notação, passando pela
recolha, sistematização da informação até à produção do presente relatório.
Pelo que, cabe-nos manifestar o nosso maior reconhecimento as instituições distritais e províncias do sector
e a todos os que se empenharam para que o Inquérito fosse possível e bem-sucedido, em particular, aos
colegas do SDPI, postos administrativos e as Localidades, cujos membros aceitaram e colaboraram na
prestação da informação, em representação de cada distrito no país, assim como a todos os envolvidos na
recolha, processamento e análise da informação contida nesta publicação.
Em suma, e para que ninguém se sinta lesado, expressamos os nossos mais profundos agradecimentos a
todos os que directa ou indirectamente contribuíram para a realização deste Inquérito com sucesso.

________________________
Director Nacional de Águas
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1

Introdução
O Consórcio WE Consult Lda. / Métier Lda. foi contratado pelo Ministério das Obras Públicas e Habitação /
Direcção Nacional de Águas para realizar o Inquérito de Base do Programa Nacional de Abastecimento de
Água e Saneamento Rural (PRONASAR), que abrangeu todas as províncias do País e uma amostra
representativa aleatória de distritos dentro de cada uma das províncias.
O PRONASAR é implementado como um esforço conjunto entre o Governo de Moçambique (GdM), os
parceiros de desenvolvimento, as organizações não-governamentais (ONGs), o sector privado, os membros
da comunidade e outras partes interessadas a níveis central, provincial, distrital e local.
O Programa constitui-se no quadro para a operacionalização e implementação do Plano Estratégico do
AASR 2006-2015 com vista a atingir as metas dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio de 70% de
cobertura para o abastecimento de água rural e 50% de cobertura do saneamento rural a nível nacional.
De acordo com os TdR, o objectivo geral do estudo de base é recolher dados primários e secundários sobre
vários indicadores de ASR, incluindo os de higiene, ao nível rural provincial e nacional, utilizando definições
de indicadores que facilitem a harmonização dos vários mecanismos de monitoria e medição das melhorias
na higiene e ASR associadas à implementação do PRONASAR.

1.1 Objectivos
Os principais objectivos do Estudo Institucional como estão indicados no Termos de Referência (TOR) são:


Avaliar a capacidade dos distritos de planear, gerir e monitorizar as actividades presentes e futuras da
PRONASAR



Colher os dados disponíveis sobe o abastecimento de água, saneamento e promoção de higiene nos
distritos e nos postos administrativos.



Contribuir para a refinação de definições, conceitos e indicadores importantes para a monitoria e
identificar formas de melhorar a precisão, dados completos, atempados e úteis e informação de
relevância para PRONASAR.
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1.2 Apresentação do relatório
1

O Estudo Institucional foi realizado em todos os 128 distritos (com localidades rurais) entre Setembro de
2011 e Março de 2012. Este relatório baseia-se nos relatórios dos 128 distritos que foram apresentados
separadamente. O relatório apresenta um resumo dos dados recolhidos, os dados originais estão
capturados numa base de dados que faz parte integrado dos resultados deste estudo. No Capítulo 2, os
indicadores de Ouro são apresentados, seguidos por um capítulo sobre a monitoria e avaliação. O Capítulo
4 discute o SINAS (Sistema de Informação Nacional de Água e Saneamento), que se relaciona com a
avaliação da capacidade no Capítulo 5. O Capítulo 6 apresenta os resultados deste estudo em comparação
com a informação existente. Os anexos separados apresentam Tabelas de resumo (anexo 1) metodologia e
organização (Anexo 2) e instrumentos (Anexo 3).
É importante que o leitor tenha em mente que o Estudo Institucional avalia a capacidade, os conhecimentos
e a informação que as pessoas relevantes a nível do distrito possuíam na altura do Estudo ao invés da
precisão empírica da informação. A informação e os dados apresentados neste relatório são os fornecidos
pelos entrevistados durante as entrevistas exaustivas com representantes vindos dos distritos (SDPI),
Postos Administrativos e Localidades e não foram alterados pelo Consultor.

1.3 Cálculos
O relatório apresenta as médias nacionais, provinciais e distritais em todas as várias tabelas, gráficos e
mapas. Todas as médias são calculadas usando o número de distritos em cada Província. A Província de
Nampula com 18 distritos, portanto, contribui em duas vezes mais para a média nacional do que a Província
de Manica com 9 distritos. As respostas de “Não Sabe” ou “Não aplicável” foram excluídas dos cálculos.
Cada resultado neste relatório tem indicado o número (n) dos distritos com resposta valido. Por exemplo
n=118, signifique o resultado está baseado nas respostas validos de 118 distritos (dos 128 no total).

1

Duas cidades: Nacala Porto e Ilha de Moçambique têm localidades rurais, que não foram abrangidas a pedido do Cliente.
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2

“Indicadores de Ouro” do PRONASAR
2

Os Indicadores de Ouro são uma selecção de indicadores importantes do plano global de monitoria da
PRONASAR. Eles incluem informação sobre o desempenho, implementação de fontes de água, novas e
reabilitadas e o seu estado operacional, infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento nas
escolas, financiamento, disponibilidade de peças sobressalentes e a implementação de uma abordagem
sectorial para a planificação e orçamentação. Os Indicadores De Ouro são úteis na monitoria, reportagem e
na avaliação do impacto. As médias nacionais são apresentadas na Tabela 1, seguidas por secções sobre
cada um dos indicadores. Uma Tabela de resumo detalhada pode ser encontrada no Anexo I.
Tabela 1 Valores Nacionais de Indicadores De Ouro do PRONASAR
No

Indicador
1

80%

2.1

№ de fontes de água planificadas para a construção neste ano (2011) média distrital

18

2.2

№ de fontes de água construídas neste ano (2011) média distrital

9

2.3

№ de fontes de água planificadas para reabilitação neste ano (2011) média distrital

9

2.4

№ de fontes de água reabilitadas para 2011 média distrital

5

3.1

№ PSAAs novos (em pleno funcionamento) neste ano 2011 média distrital

0.5

3.2

№ PSAAs reabilitadas (em pleno funcionamento) neste ano 2011 média distrital

0.4

4.1

№ de escolas com fontes melhoradas de água média distrital

19

4.2

№ de escolas média distrital

71

5

№ de escolas com instalações sanitárias melhoradas média distrital

20

6

Distritos com comercialização de peças sobressalentes (%)

28%

7

Distritos com fundos disponíveis para melhorar o abastecimento de água no orçamento deste ano (%)

16%

8

Distritos com fundos disponíveis para saneamento no orçamento deste ano (%)

3%

9

Distritos com orçamentação de todas as actividades (incluindo ONG) do AASR constantes no PESOD para 2011 (%)

13%

% dos fundos para AASR reportados no relatório de execução orçamental do distrito

13%

10

2

Fontes de água em boas condições de funcionamento (%)

Média Distrital

Tabela 6.3 Sumário executivo Final Março 2010
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2.1 Indicador 1: Fontes de água em funcionamento
Fontes de água em funcionamento
n=116
100%
71% 73%

79% 79% 83%

90% 90%

50%

85%
75%

81%
Média,
80%

0%

Ilustração 1 Funcionalidade das fontes de água por província

A média nacional de funcionalidade das fontes de água é 80%. O indicador de funcionalidade foi calculado
dividindo o número das fontes de água que estão operacionais (aceites com pequenos problemas) pelo
número total das fontes água existentes (excluindo as abandonadas). As fontes de água abandonadas são
definidas como fontes de água que não podem ser reparadas (ex: furos de água do tempo colonial),
vandalizadas ou abandonadas pela população (ex: devido à emigração). Os valores apresentados neste
relatório são baseados na informação recolhida com o Modelo II.
Doze distritos não tiveram dados suficientes para responder sobre a funcionalidade das fontes na altura da
visita. Os detalhes podem ser encontrados no Anexo 1. Quatro distritos tiveram valores abaixo de 50%
(Majune, Magoa, Mutarara e Massingir). Dois distritos reportaram 100% de funcionalidade (Dondo e
Namarroi). Com 90%, as Províncias de Manica e Sofala têm a funcionalidade mais elevada. As Províncias
de Niassa, Cabo Delgado e Gaza estão muito abaixo da média nacional.
Nos 116 distritos com dados completos, um total de 19,583 fontes de água (furos de água, poços e
nascentes) são identificados como existentes. Destes, um total de 1,304 (7%) são reportados como
abandonados. Das restantes 18,279 fontes de água, 15,103 foram reportadas como funcionais. As restantes
3,176 fontes de água não estão funcionais, ou funcionam com problemas consideráveis neste momento.
No que concerne a este indicador, foram encontradas certas dificuldades:


O estado operacional é subjectivo, e foi aqui usado como “operacional ou com pequenos
problemas”



Os métodos de cálculo variavam; alguns distritos incluíam as fontes de água abandonadas,
enquanto outros distritos excluíam as fontes de água abandonadas.
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2.2 Indicador 2: Obras no ano corrente
Nº novas fontes planificadas
35

31
27

30

22

25
19

20
15

n=117

18
14

11 11

10

Média,
18
11

8

5
0

Ilustração 2 Nº de novas fontes de água planeadas

O segundo indicador consiste em quatro sub-indicadores: novas fontes rurais de água planeadas e
realmente construídas e o número de fontes rurais de água planeadas e realmente reabilitadas em 2011.
Isto é apresentado como um número por distrito. A Ilustração 2 indica a informação sobre o Indicador 2.1:
número de novas fontes água planeadas. Mais dados podem ser encontrados no anexo 1. As seguintes
conclusões podem ser derivadas:


Um total de 2,056 (n=117) novas fontes de água foi planeado para serem construídas nas zonas
rurais em 2011. Isto é, uma média de 18 fontes de água por distrito, que variam de 31 nos distritos
da Província de Sofala para 8 nos distritos da Província de Inhambane. A partir do mapa, pode se
deduzir que a concentração mais elevada de novas fontes de água está na região centro.



Um total de 895 (n=105) fontes água foi concluído na altura da visita (44%). Devido a tempos
diferentes da recolha de dados, os dados sobre este Indicador não devem ser usados para
comparação entre distritos ou províncias.



Um total de 980 (n=113) reabilitações foi planificado para 2011. Isto é, uma média de 9 reabilitações
por distrito, com variações a partir de 18 nos distritos da Província da Zambézia para 5 nos distritos
das Províncias de Manica e Sofala. O número de novas fontes de água é duas vezes o número das
reabilitações planificadas.



Um total de 532 (n=103) reabilitações foi feito (60%). Devido a tempos diferentes da recolha de
dados, os dados sobre este Indicador não devem ser usados para comparação entre distritos ou
províncias.

No que concerne este indicador, foram encontradas certas dificuldades:


Dados sobre trabalhos concluídos recolhidos durante meses diferentes.
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2.3 Indicador 3: Pequenos Sistemas de Abastecimento de Água
Nº PSAA novos e reabilitados
n=115
2.5
2.0
0.7

1.5

0.7
0.7

1.0
0.3

0.5
0.0

1.4

0.1
0.1

0.5

0.5
0.1

0.3

0.4

0.4

0.3

Média,
-0.87

1.2

0.9

0.7

0.1

Ilustração 3 Nº de PSAA por Província e por distrito novos ou reabilitados

O próprio Indicador é o número dos PSAA construídos ou reabilitados em cada ano (veja também o Anexo
1). A Ilustração 3 mostra a média por distrito no qual pode se concluir o seguinte:


Em média 0,87 intervenções por distrito (0,5 novas e 0,4 reabilitadas) com 57% sendo novos PSAA.



A Província de Manica o número mais elevado de intervenções em PSAA por distrito concluídos em
2011.

A média por distrito está bem abaixo de um e pode-se discutir seguir este Indicador por província (veja o
mapa) ao invés da média por distrito. Isto leva às seguintes conclusões:


O total de intervenções PSAA concluídas é de 101 das quais 58 (57%) são reportadas como novas
e 43 (43%) são reabilitações.



A Província de Sofala teve 22 intervenções e Inhambane apenas uma.

No que concerne este Indicador, foram encontradas certas dificuldades:


As diferenças entre uma reabilitação e uma nova PSAA não são sempre claras.



Nenhuma distinção é feita entre os diferentes tipos de sistemas. Um pequeno sistema solar com
três torneiras de jardim tem o mesmo peso que um sistema com 100 ligações residenciais.



Não é sempre claro quando é que um sistema está completo: com uma entrega provisória ou
definitiva. Ligado a isto está o problema de que muitas intervenções duram mais do que um ano.
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2.4 Indicador 4: № de escolas com fontes melhoradas de água
% escolas com água n=89
100%

50%

43%
37%
35%
27%29%
26%
20%
Média,
13%17%
26%
0%

0%

Ilustração 4 Nº e % de escolas por distrito com acesso a água potável

A Ilustração 4 mostra tanto o número por distrito (no mapa), como a percentagem de escolas com água
potável. A partir disto (combinado com o anexo 1) pode se concluir o seguinte:


26% de escolas são reportadas como tendo água potável no condomínio (baseando-se na
informação dos 89 distritos). Isto resulta em 18 escolas na média de 71 presentes por distrito.



A Província de Sofala tem a melhor situação de água e escolas



Na Província de Maputo não foram apresentados dados suficientes para se obter uma percentagem
viável.

No que concerne este Indicador, foram encontradas certas dificuldades:


A nível do distrito havia confusão sobre quando é que uma escola é considerada que tem uma fonte
de água, ex: deve a escola ser representada no comité de água, deve a fonte estar no condomínio
da escola ou ela deve estar a uma certa distância. Durante o estudo isto foi definido como tendo
uma fonte de água dentro do quintal da escola.



Esta informação, como nem sempre está disponível nos SDPI e ligações com a Educação não foi
bem estabelecida em muitos distritos. Isto levou a um número relativamente baixo de 89 Distritos
com informação suficiente.



É mais viável usar a percentagem do que o próprio número.
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2.5 Indicador 5: № de escolas com instalações sanitárias melhoradas
Nº escolas com instalações
sanitárias melhoradas

n=72

100%

50%
50%

36%
26%

43%

42%

31%
21%

Média, 0

11% 9%
0%
0%

Ilustração 5 Nº e % de escolas por distrito com acesso ao saneamento melhorado

A Ilustração 5 mostra tanto o número como a percentagem de escolas com saneamento melhorado por
distrito (no mapa). A partir disto (combinado com o anexo 1) pode se concluir o seguinte:


28% das Escolas são reportadas como tendo saneamento melhorado no condomínio (baseando-se
na informação dos 73 distritos representados). Isto resulta em média 20 escolas das 71 presentes
por distrito.



As Províncias de Manica e Sofala têm a melhor situação de saneamento nas escolas



Na Província de Maputo não foram apresentados dados suficientes para se obter uma percentagem
viável.

No que concerne este Indicador, foram encontradas certas dificuldades:


Não era sempre claro na SDPI que não é o número de latrinas nas escolas que deve ser contado,
mas sim, o número de escolas com instalações melhoradas de saneamento.



Esta informação, como nem sempre está disponível nos SDPI e ligações com a Educação não foi
bem estabelecida em muitos distritos. Isto levou a um número relativamente baixo de 73 Distritos
com informação suficiente.



É mais viável usar a percentagem do que o próprio número.
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2.6 Indicador 6: Comercialização de peças sobressalentes
Comercialização de peças
sobressalentes

n=117

67%

70%

56% 58%

60%
50%
40%
30%
19%

20%
10%

22% 25%

25% 27% Média,
30%
14%

7%

0%

Ilustração 6 Comercialização de peças sobressalentes

A Ilustração 6 mostra que em média apenas 30% tem alguma forma de pontos de venda de peças
sobressalentes da bomba manual Afridev. As três províncias centrais estão claramente bem acima da
média. A província de Maputo tem um número muito baixo de distritos com peças sobressalentes porque
muitas pessoas vão para as grandes cidades para comprar peças sobressalentes. Nota que a percentagem
acima não inclui nenhum dos distritos urbanos, tais como capitais provinciais.
Este foi um dos indicadores mais fáceis de obter (uma vez que é uma simples pergunta de sim/não),
embora 11 distritos ainda não sabiam se as peças sobressalentes podiam ser obtidas comercialmente no
seu distrito. A única complicação foi se um mecânico que vende peças sobressalentes quando ele está a
reparar uma fonte de água pode ser considerado como um vendedor de “peças sobressalentes” ou não (a
resposta é “sim”).
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2.7 Indicador 7: Fundos disponíveis para água
Distritos com fundos disponíveis
para água no orçamento deste ano n=81
100%

50%
33%

28% 25%
13%

29%

22%
8%

0%

0% 0%

Média,
16%

0%

Ilustração 7 mostra o montante médio e a % de distritos com fundos alocados para água

Os fundos totais orçados para as intervenções de água via distritos em 2011 foram de 13,698,909 MT,
baseados na informação de 81 distritos. Contudo, 61 (75%) destes indicaram que zero meticais foram
alocados para a água. Os 20 distritos que indicaram que tiveram valores alocados à água variaram
grandemente de 127,125MT (Chinde) para 2,317,696MT em Namarroi.
Nas Províncias de Tete, Manica e Inhambane apenas um dos dois distritos forneceu informação. Estas
fontes de dados são portanto, discutivelmente não válidas (em Tete, 11 distritos indicaram que não sabiam).
Nas Províncias de Cabo Delgado, Inhambane e Gaza nenhum distrito indicou que os fundos foram
reservados especificamente para a água.
Este foi um dos indicadores mais problemáticos devido ao seguinte:


Alocações detalhadas de orçamentos eram muitas vezes indisponíveis para os SDPI. Muitas vezes
os fundos não estavam desagregados em sectores e o dinheiro não era especificamente alocado
para água.



Uma vez que os valores variam consideravelmente, pode se discutir dividir o Indicador como foi
feito acima em valor e percentagem médios dos distritos que alocaram os fundos.
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2.8 Indicador 8: Fundos disponíveis para saneamento
Distritos com fundos disponíveis
para saneamento no orçamento
deste ano

n=79

100%

50%
19%
7%

0% 0%

0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
Média, 3%

Ilustração 8 montante médio e % de distritos com fundos alocados para saneamento

Em todo o país, apenas em 4 distritos, o SDPI indicou que alocou fundos especificamente para o
saneamento. Este são Sanga (180,000MT), Gurue (60,000MT), Namacurra (825,000MT) e Namarroi
(6,000MT). É obvio que a alocação de fundos para o saneamento (através do SDPI) ainda está na sua
infância,
Como no Indicador anterior, este foi problemático devido ao seguinte:


Alocações detalhadas de orçamentos eram muitas vezes indisponíveis para os SDPI. Muitas vezes
os fundos não estavam desagregados em sectores e o dinheiro não era especificamente alocado
para o saneamento.
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2.9 Indicador 9: Orçamentação no PESOD
Orçamentação no PESOD

n=38

100%

50%
22%
13% 11% 13% 8%
7%

8%

0%

17% 18% 14%
Média,
13%

Ilustração 9 Orçamentação do AASR constante no PESOD para 2011

Este Indicador foi concebido para verificar se as actividades de água e saneamento estão inclusas no plano
anual do distrito (PESOD). 14 Distritos confirmaram que sim. Contudo, 14 dos 128 distritos (11%)
reportaram que as actividades de abastecimento de água e saneamento de todos os parceiros, incluindo as
ONGs, foram inclusas no PESOD para 2011. A percentagem mais elevada dos distritos (22%) foi na
Província de Manica; enquanto a percentagem mais baixa (7%) dos distritos foi reportada na Província de
Niassa (a província de Maputo não teve dados suficientes para valores conclusivos).
Este Indicador teve os seguintes desafios:


O SDPI está envolvido no desenvolvimento do PESOD (123 distritos - 96%) indicaram que eles
estavam envolvidos no Plano Económico e Social e Orçamento Distrital (PESOD), mas em muitos
casos não nas finanças dos parceiros.



Os orçamentos das ONG´s são difíceis de alinhar porque eles muitas vezes têm anos financeiros e
quadros de reportagem diferentes daqueles do governo.
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2.10 Indicador 10: % dos fundos executados
% dos fundos para AASR executado
n=52
93%

100%

50%

Média,
13%

35%
14%

8%
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2% 0% 0%

9%
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0%

Ilustração 10 % dos fundos para AASR reportados no relatório de execução orçamental do distrito

O décimo Indicador dourado tem enfoque sobre a execução financeira dos Trabalhos. Como se pode
derivar a partir da Ilustração 10, em média 13% dos fundos alocados para água e saneamento foram
reportados que foram gastos, com um distrito (Chiuta) a indicar 100%. Contudo, é necessário fazer as
seguintes observações:


Apenas 52 (41%) responderam a esta pergunta. Destes, 38 (73%) indicaram ter gasto zero. Esta
percentagem elevada de zero está ligada ao indicador 7 e 8: Se nenhuns fundos foram alocados
para a água e saneamento, então automaticamente os valores gastos são zero.



Os dados sobre Tete mostram uma elevada execução, mas estes estão baseados em dados de
apenas dois distritos.
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3

Capacidade de Monitoria e Avaliação a nível distrital

3.1 Introdução
A Capacidade Distrital de Monitoria e Avaliação (M&A) do abastecimento de água e saneamento foi
avaliada usando os seguintes factores:


Número das fontes de água a serem monitoradas



Actividades em curso no abastecimento de água e saneamento



Recursos humanos e frequência das visitas de inspecção



Fundos disponíveis para as actividades de abastecimento de água e saneamento



Uso de modelos do SINAS para a reportagem



Logística/Mobilidade (acesso ao transporte)



Arquivo de Dados (presença de uma base de dados)



TI (presença de um computador desktop)



Actividades Intersectoriais relacionadas com o abastecimento de água e saneamento



Fosso de informação e conhecimentos
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Tabela 2 Capacidade Distrital de Monitoria e Avaliação – Tabela de Resumo
W&S pessoal
Província
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambézia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo
Total
Média por distrito
Sem dados

Nº Distritos
16
15
18
16
12
9
11
12
12
7
128

Total

Média

25
22
49
41
20
16
28
26
32
15
274

1,6
1,5
2,7
2,6
1,7
1,8
2,5
2,2
2,7
2,1
2,1
0

Nº fontes
visitadas no
mês
passado
22,6
20,3
10,1
18,4
13,5
59,5
24,5
6,2
13,2
8,5
18,7
6

W&S act.
Média
1,93
1,93
2,72
2,44
2,08
1,89
2,55
2,75
2,83
2,33
2,4
12

Fundos para reabilitação ou construção
W&S (MT)
Média por
Per
>0
distrito
capita
35.787
6
0,18
9
297.565
14
2,12
431.097
8
1,77
72.000
2
1,18
2.121.264
4
237,82
264.250
6
3,01
865.350
2
9,97
125.000
4
1,11
195.993
4
3,25
59
431.097
1,77

Base de dados
(% of distritos)
Qualquer
Electrónico

Visitas de Inspecção
Actividades W&S
Fundos W&S
Fundos per capita

TI
Actividades Intersec.

Média no.

66%
3

38%
6

55%
24

38%
0

82%
0

1.2
0

% de distritos com acesso exclusive ou partilhado a um carro
% de distritos com acesso ao computador de mesa
% de distritos com actividades inter sectoriais (com Saúde, Educação ou Mulheres e serviços socais))

15

%

1.3
1.5
1.4
1.0
1.0
1.4
1.4
1.1
1.0
0.7

Média fundos disponíveis per capita em 2011 por distrito
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%

38%
60%
94%
100%
92%
100%
100%
83%
83%
86%

Média fundos disponíveis para actividades W&S em 2011 por distrito

% de distritos que usam os modelos do SINAS para a reportagem

Mobilidade

%

13%
13%
11%
38%
67%
78%
64%
25%
58%
57%

Média número actividades de abastecimento rural de água e saneamento em curso por distrito

Uso de modelos

Actividades
Intersec.

50%
53%
61%
44%
58%
33%
55%
75%
75%
43%

Média Nº fontes visitadas no mês passado

% de distritos com base de dados W&S (formato electrónico ou em papel)

IT

0%
27%
61%
25%
50%
56%
55%
67%
33%
14%

Definição
Média número do pessoal dos SDPI que trabalha com abastecimento água e saneamento por distrito

Base de dados

Mobilidade

69%
53%
72%
50%
83%
89%
82%
75%
58%
29%

Tabela 3 Definição do Indicador
Indicador
W&S pessoal

Use
modelos
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3.2 Actividades de Água e Saneamento
As actividades foram definidas como actividades ou programas (externos) que ocorrem dento do Distrito.
Por exemplo, o PEC da zona pode ser considerado como uma actividade, tal como pode ser o MCA ou a
Visão Mundial. Como se pode ver na Tabela 2, existe uma média de 2,4 actividades de água e saneamento
por distrito, variando de um nível elevado de 2,8 actividades por distrito na Província de Gaza, para
imediatamente abaixo de 2 actividades por distrito na Província de Manica.

3.3 Recursos Humanos
3.3.1

Pessoal
3

O SDPI tem as seguintes funções específicas (com pormenores sobre água e saneamento):
1. Planeamento e ordenamento territorial;
2. Recursos hídricos
a. Promoção da construção de abastecimento de água potável;
b. Gerir ou promover a gestão dos sistemas de abastecimento de água;
c.

Incentivar o uso de sistemas de retenção de água nos edifícios públicos e outros

3. Recursos energéticos;
4. Obras públicas, infra-estruturas e equipamento;
5. Transportes e trânsito
6. Gestão ambiental (incluindo definir modo e os meios de recolha, transporte, depósito e tratamento
de resíduos);
7. Emergência, (envolver acções participativas de prevenção, protecção e apoio da população)
8. Prestação de serviços públicos (cemitérios públicos, matadouros mercados e feiras; iluminação
pública, jardins, campos de jogos e parques de diversão)
A partir desta lista é óbvio que a água é apenas uma das muitas responsabilidades do SDPI e o
saneamento é até menos especificada. Portanto, quando se olha para o pessoal, existem três indicadores
que precisam de ser considerados: 1) Número planeado do pessoal 2) Número real do pessoal e 3) Número
real do pessoal ligado à água e saneamento (Tabela 4).
No total existem um pessoal de 274 trabalhadores a nível do SDPI que responde pelos aspectos de água e
saneamento, embora devido a grande variedade de responsabilidades, o pessoal muitas vezes não tem a
oportunidade de estar completamente dedicado à água e saneamento. Este represente 25% do pessoal
actual nos SDPIs.

3

O Decreto 6/2006 de 12 de Abril de 2006 define a Estrutura Organizacional da Administração Distrital
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Tabela 4 Situação pessoal SDPI planificado, actual e ligado ao ASH
Organograma
Província

Actual de SDPI
Nº

Média

4,9
6,5

% do
organograma
74%
55%

25
22

1,6
1,5

% do
actual
32%
22%

117

6,5

33%

49

2,7

42%

110

6,9

79%

41

2,6

37%

70

5,8

130%

20

1,7

29%

96

10,7

213%

16

1,8

17%

33,7

191

17,4

52%

28

2,5

15%

49,8
34,5
4,3

96
128
96

8,0
10,7
16,0

16%
31%
323%

26
32
15

2,2
2,7
2,1

27%
25%
13%

8,5
1

52%

2,1
1

25%

Nº

Média

Nº

Média

Niassa
Cabo Delgado

105
179

6,6
11,9

78
98

Nampula

351

19,5

Zambézia

139

8,7

Tete

54

4,5

Manica

45

5,0

Sofala

370

Inhambane
Gaza
Maputo

597
414
30
Total

2284

1080

Média por distrito
Sem dados

Ligado a ASH

16,4
44

274

Como se pode ver a partir da Tabela 4, existe uma média de 2,1 trabalhadores do SDPI a trabalhar com as
actividades de água e saneamento por distrito, variando de um nível elevado de 2,7 nos distritos das
Províncias de Nampula e Gaza para 1,5 nos distritos da Província de Cabo Delgado.
Duma forma geral, o SDPI tem 8 pessoas, que representam 50% segundo o organigrama (média de 16). As
principais razões da falta de ocupação das posições na totalidade são a falta de orçamentação e a
insuficiência de técnicos qualificados. Isso resultou na superlotação (acima de 100% dos lugares
preenchidos).

3.3.2

Visitas de apoio

Como se pode ver a partir da Tabela 2, o pessoal do SDPI reporta que faz uma média 18,7 visitas para
fontes para inspecção (por mês), variando de um nível elevado de mais de 60 fontes por mês nos distritos
da Província de Sofala para imediatamente acima de 6 visitas nos distritos da Província de Inhambane.

3.4 Fundos para o Abastecimento de Água Rural e Saneamento
3.4.1

Financiamento Total e per capita

Segunda Tabela 2, o pessoal do SDPI reporta ter uma média de ligeiramente abaixo de 450.000 MT por
distrito para a construção ou reabilitação de infra-estruturas de abastecimento de água em 2011, variando
de um nível elevado de 2 milhões de MT nos distritos da Província de Manica, para uma média de 72.000
MT nos distritos da Província de Tete.
De acordo com a informação fornecida pelo pessoal do SDPI, os fundos para a construção ou reabilitação
das infra-estruturas de abastecimento de água em 2011 representam 1,77 MT per capita, variando de um
nível elevado de 237 MT per capita na Província de Manica para um nível baixo de 0,18 MT per capita na
Província de Niassa.
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3.5 Arquivo de Dados
3.5.1

Presença de base de dados

Como se pode ver a partir da Tabela 2, o SDPI em 66%
dos distritos em que os dados estão disponíveis tem
uma base de dados sobre o abastecimento de água e
saneamento em formato electrónico ou em papel,
variando de um nível elevado de 89% de SDPIs nos
distritos da Província de Manica, para 29% de SDPIs na
Província de Maputo. Uma média de 38% de SDPIs
reporta que tem uma base de dados electrónica para o
abastecimento água e saneamento, variando de um
nível elevado de 67% de SDPIs na Província de
Inhambane para nenhum SDPIs na Província de
Niassa.

3.5.2

Acesso à Tecnologia de Informação

(TI)
Ilustração 11 Base de dados na parede

SDPIs em 82% dos 128 distritos reportam ter acesso a
um computador de mesa, variando de 100% de SDPIs

Esta actividade foi feita em todas PA e distritos
visitados

nas Províncias de Zambézia, Manica, Sofala e Maputo, para 38% nos distritos da Província de Niassa
(Tabela 2).

3.6 Logística
3.6.1

Mobilidade

Segunda Tabela 2, SDPIs em 48 dos 128 distritos (38%) reportam que têm acesso exclusivo ou partilhado a
pelo menos um carro, variando de 78% dos distritos na Província de Manica, para 11% de SDPIs na
Província de Nampula.

3.7 Actividades Intersectoriais
Tabela 2 mostra que SDPIs em 114 dos 128 distritos (89%) reportam que participam em actividades
intersectoriais nos últimos 6 meses (com Saúde, Educação ou Mulheres e serviços socais) variando de uma
média de 1,5 actividades nos distritos da Província de Cabo Delgado, para uma média de 0,7 actividades
intersectoriais nos distritos da Província de Maputo.
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3.8 Serviços disponíveis a nível distrital
O

funcionamento

e

as

oportunidades

do

SDPI

dependem também dos serviços gerais presentes num
distrito. Se um distrito não tem serviços básicos, tais
como telefones móveis, bombas de combustível ou
banco, este distrito está atrasado em desenvolvimento e
não é atractivo para o novo pessoal se afixar nele, ou
até mesmo para as organizações ou instituições darem
apoio. O mapa de “atractividade” é um exemplo dos
dados que foram também colhidos juntamente com os
dados de base críticos do PRONASAR. O questionário
que foi preenchido em cada distrito incluía perguntas
sobre (veja o anexo I para os mapas & dados
detalhados):


Cobertura da Mcel/Vodacom/TdM



Acesso à capital do distrito a partir da capital
Provincial (tipo de estrada)



Abastecimento de água na vila (na sede do

Ilustração 12 Atractividade dos distritos

distrito)


Energia (na sede do distrito)



Disponibilidade de alojamento



Presença do banco e bombas de combustível



Presença de internet café

Estes Indicadores foram atribuídos pontos. Usando as classificações totais de cada distrito, isto dá uma
ideia geral da disponibilidade de serviços no distrito, o que se traduz na “atractividade” do distrito. 8 Distritos
têm menos do que 5 de serviços básicos e são categorizados como não atractivos.
O mapa mostra que os distritos de Inhambane em geral têm uma disponibilidade de serviços mais elevada
do que outras partes do país. Os distritos com acessibilidade limitada tanto em termos de estradas como em
telecomunicações, tais como Machaze, têm classificação baixa em termos de atractividade.
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4

SINAS
O Sistema de Informação Nacional de Água e Saneamento tem estado a melhorar nos últimos dois anos.
Um dos principais resultados foi o desenvolvimento de “Modelos” padrão para reportar, em intervalos
regulares pelos vários níveis administrativos (Quelimane 2010). Estes são:


Modelo III: Província (DPOPH)



Modelo II: Distrito (SDPI)



Modelo I: Posto Administrativo



Ficha de Fonte e Ficha de PSAA

Durante o período de preparação deste estudo, um Modelo 0 adicional de suporte foi desenvolvido para o
uso a nível da Localidade. Em adição a isto, os Modelos existentes foram adaptados com o seguinte:


Apresentação e estrutura para permitir campos suficientes em cada tabela



Alinhamento das tabelas entre os vários Modelos. Tabela A.1 no Modelo I agora alimenta
directamente a tabela A.1 no Modelo II.



Incluindo uma breve explicação onde for necessário e alinhando categorias com Indicadores
desejados.



Incluindo responsabilidade por tê-los assinados, e produzindo pelo menos duas cópias



Adaptar a Ficha de fonte para ser preenchida pelo pessoal na Localidade.

4.1 Uso de modelos
O estudo constatou que 55% de SDPIs reportam que usam alguns modelos para monitoria, variando de
75% de SDPIs nas Províncias de Gaza e Inhambane para 33% na Província de Manica. Isto é
principalmente concernente aos modelos II e PSAA para o nível distrital. Nota que estes eram os valores
antes da formação dada durante a pesquisa de base.
A ficha de fonte não foi reportada de estar a se usar a nível do distrito, embora estudos de base maiores
usaram formulários semelhantes. Estes formulários e os dados, foram conservados nas DPOPH e não
estão disponíveis a nível distrital. Os formulários PSAA de sistemas pequenos não foram usados e nem
mesmo uma lista de sistemas pequenos, para ser preenchida nos modelos provou que era um desafio para
muitos SDPI´s.
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4.2 Grau de conhecimento

Utilização dos modelos

Durante a formação no trabalho sobre os

100%

Modelos, os facilitadores indicaram que os
inquiridos podiam responder com “Não sabe”,
se eles não tivessem informação disponível.
Isto permitiu à equipa avaliar exactamente
que pergunta/tabela deu problemas como é
apresentado

neste

capítulo.

Além

Média,
55%

50%
75% 75%

da

vantagem de ser capaz de avaliar as

50% 53%

61%
44%

dificuldades, a opção “Não sabe” ultrapassa
os seguintes aspectos:


58%

55%
43%

33%

0%

Preenchimento de estimativas ou
advinhas, justamente para fazer com

n=104

que os formulários estejam completos


Relutância de enviar os formulários
Ilustração 13 Utilização dos modelos

com lacunas/tabelas vazias.

4.2.1

Grau de conhecimento por tema e nível administrativo
Tabela 5 Grau de conhecimento por tema e nível administrativo
Distrito

Posto Admin

Localidade

Modelo II

Modelo I

Modelo 0

Tabela no
modelo

Tema

A1

Fontes e funcionamento

93%

76%

A3

Dados comité de água

58%

49%

68%

A4

Plano e execução

78%

Não aplicável

Não aplicável

S1

Saneamento (nº latrinas)

48%

29%

39%

S2

Água e saneamento nas escolas

69%

68%

49%

S3

Água e saneamento nas Postos de Saúde

88%

87%

64%

S4

Sustentabilidade (peças, mecânicos, ODF)

84%

77%

43%

78%

68%

66%

Total

91%

A Tabela 5 mostra as principais tabelas e temas que estão presentes nos modelos. No geral, os SDPI's têm
mais informação do que a informação disponível tanto a nível do Posto Administrativo ou a nível da
Localidade. Dos Modelo II preenchidos a nível nacional, 78% foram preenchidos (22% “não sabe”). No
Posto Administrativo (Modelo I), 32% das tabelas foram preenchidas como sendo “não sabe”. Isto pode ser
parcialmente devido ao estudo de base em si. O Modelo II foi preenchido depois das visitas ao PA's. As
vezes a informação dos PA’s foram usadas para preencher lacunas no Modelo 2 de SDPI. Ainda mais, os
dados colhidos no Posto Administrativo e na Localidade foram recolhidos durante um dia apenas. A nível do
distrito, SDPI teve tempo de 3 a 5 dias em que o Modelo II tinha de ser preenchido.
No concernente ao conhecimento por tema e por nível, pode se observar o seguinte:
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1. Tabela A1, sobre o número e operacionalidade das fontes de água está muito mais completa a nível do
distrito e nível de Localidade. Existe uma clara lacuna de conhecimento a nível do Posto
Administrativo.
2. Dados sobre os comités de água são melhores a nível da Localidade, embora ainda com desafios
consideráveis.
3. Informação detalhada sobre o saneamento (Nº de latrinas S1) é o tema com a maior lacuna de
conhecimento com menos de 50% preenchidos a qualquer nível.
4. Informação sobre ASH nas escolas (S2) é consideravelmente mais problemática do que sobre os
postos de saúde (S3). A coordenação e conhecimento para ambos os temas é melhor a nível do distrito.
5. Aspectos de sustentabilidade (S4) são mais bem conhecidos a nível distrital e têm uma resposta
razoável (84%).

4.2.2

Grau de conhecimento por Província
Modelo II-SDPI

Grau de conhecimento modelo II

Modelo I - PA

Niassa

71%

65%

Cabo Delgado

85%

69%

Nampula

75%

70%

Zambezia

76%

51%

Tete

65%

73%

Manica

84%

80%

Sofala

86%

85%

Inhambane

77%

83%

Gaza

89%

76%

Maputo Província

63%

49%

100%

84% 86%

85%
71%

75% 76%

89% Média,
77%
77%

65%

63%

50%

0%

Ilustração 14 Conhecimento por Província

Seguindo a Ilustração 14 (detalhes no anexo I) as seguintes tendências aparecem:
1. A nível de SDPI, Cabo Delgado, Manica, Sofala e Gaza têm mais informação do que outras Províncias.
Maputo e Tete têm a menor informação.
2. A nível de PA, Manica, Sofala, Inhambane e Gaza têm a informação mais completa, enquanto Maputo e
Zambézia têm cerca de 50% de informação indisponível.
3. No geral, as Províncias de Cabo Delgado, Manica, Sofala e Gaza têm a percentagem mais elevada de
tabelas preenchidas, e Maputo, Niassa e Tete são as Províncias mais problemáticas.
A partir das tabelas mais detalhadas no anexo I, os seguintes detalhes podem ser derivados:
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4. Tanto Tete como Niassa são relativamente fracos em fornecer a informação sobre as fontes de água
(A1)
5. Manica e Gaza conseguem relativamente bem fornecer dados sobre o número de latrinas (S1- 80%
completo)
6. O conhecimento sobre o saneamento nas escolas é particularmente fraco na Província de Maputo
7. Gaza e Nampula têm conhecimento excelente sobre ASH nos postos de saúde.
A partir destas tabelas pode se concluir que o SDPI possui uma visão mais completa sobre água e
saneamento do que aquilo que está presente no Posto Administrativo. Embora a informação sobre as fontes
água esteja disponível em muitos casos, os Distritos e Posto Administrativo ainda não conseguiram criar
uma visão geral razoável sobre o estado de saneamento nos distritos. A informação sobre a água e
saneamento nas escolas muitas vezes não está presente na SDPI e, embora não está claro se esta
informação está disponível na Educação, seria bom estabelecer mais cooperação entre a Educação e o
SDPI de modo a preencher estas lacunas de informação.

4.2.3

Grau de conhecimento por distrito

A Tabela 8 (n=128) mostra o nível de preenchimento do modelo II por distrito. Mocimboa da Praia, Caia e
Chigubo podem ser considerados como os distritos de excelência porque eles preencheram em 100% os
dados necessários. Lago, Maravia e Homoine têm problemas sérios de conhecimento no SDPI. Homoine
batalhou e indicou que eles não podem preencher nenhuns dados porque o pessoal tinha apenas
recentemente chegado no distrito.
Tabela 6 Distritos com melhores e piores conhecimentos do modelo II
Melhor conhecimento
Distrito

Província

Pior conhecimento
Distrito

Província

Pontuação

Mocimboa da Praia

Cabo Delgado

Pontuação
100%

Mocuba

Zambézia

51%

Caia

Sofala

100%

Mogovolas

Nampula

48%

Chigubo

Gaza

100%

Mecanhelas

Niassa

42%

Gondola

Manica

99%

Namaacha

Maputo

42%

Muanza

Sofala

98%

Macanga

Tete

41%

Cuamba

Niassa

98%

Mutarara

Tete

36%

Inhassunge

Zambézia

98%

Manhiça

Maputo

35%

Mossurize

Manica

98%

Lago

Niassa

25%

Mecuburi

Nampula

98%

Maravia

Tete

18%

Chicualacuala

Gaza

98%

Homoine

Inhambane
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5

Necessidades da Capacidade no Distrito

5.1 Auto-avaliação da capacidade no distrito
No encontro final o pessoal do SDPI foi pedido para avaliar as suas próprias necessidades e capacidade
usando duas perguntas; uma a perguntar aos entrevistados para avaliarem a importância de uma lista de
assuntos seleccionados para o seu trabalho nas actividades de abastecimento de água e saneamento numa
escala de 1 a 4, com o 1 a indicar a importância mais baixa e 4 a indicar a importância mais elevada e 2 e 3
a representar importância crescente, e uma outra pergunta a pedir aos entrevistados para avaliarem os
assuntos onde é exigida capacidade adicional a nível do distrito usando a mesma escala como na primeira
pergunta.
As seguintes Tabelas mostram os resultados das auto-avaliações. Os valores representam a média das
pontuações distritais por Província numa escala de 1 a 4 como descrito acima. Quanto mais elevada for a
pontuação, mais importante ou necessário é o assunto.
Tabela 7 Pontuações Distritais da Auto-avaliação por Província (classificados por importância)
Tema

Importância

Necessidade capacitação

1

Mapeamento geográfico através GIS / SIG

3,65

3,70

2

Conhecimento hidrogeológica e água subterrânea

3,62

3,51

3

Uso do GPS e recolha de dados de fontes de água

3,60

3,65

4

Supervisão Técnica e Fiscalização de Obras de Saneamento

3,53

3,51

5

Gestão de fundos descentralizados para água e saneamento rural

3,51

3,52

6

Fornecimento de Peças sobressalentes

3,47

3,50

7

Sistema de Informação para o sector de água e saneamento (SINAS)

3,46

3,50

8

Operação e Manutenção de Fontes de Água (poços e furos)

3,46

3,41

9

Promoção de Higiene e Saneamento

3,43

3,49

10

Instalação de bombas manuais e opee

3,43

3,40

11

Supervisão e fiscalização de Perfuração

3,42

3,39

12

Base de dados electrónicos de água e saneamento rural

3,42

3,36

13

Monitoria da cobertura e estado das fontes de água e latrinas

3,38

3,41

14

3,38

3,49

15

Planeamento de projectos e programas da água e saneamento rural
Divulgação do Manual Técnico e Social para promoção da higiene e do
saneamento rural (MIPAR)

3,36

3,34

16

Saneamento Total Liderado pela Comunidade – CLTS e SANTOLIC

3,33

3,29

17

PEC Zonal-Participação e Educação Comunitária Zonal

3,31

3,38

18

Gestão da Implementação de Projectos

3,31

3,49

19

Centros de Demonstração e de saneamento

3,30

3,44

20

3,30

3,40

21

Responsabilidades na monitoria e planificação dos relatórios
Fortalecimento da Participação da Mulheres em actividades de água e
saneamento rural

3,29

3,28

22

Procedimentos de Procura (contratação) e Planificação sobre água rural

3,28

3,35

23

Diferentes tipos de latrinas e fontes de água

3,27

3,33

24

Abordagem sobre metodologias de Saneamento

3,19

3,28

25

Gestão de fundos comunitários de água e saneamento

3,15

3,10

Os temas, tal como se apresentam na Tabela 7 foram tirados de um plano de formação original da
PRONASAR. A partir disto, pode-se concluir o seguinte:
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1. Todos os itens foram achados importantes (nenhuma média está abaixo de 3).
2. O SIG o mapeamento (GPS) são considerados de maior importância para o seu trabalho e eles pedem
formação sobre estes.
3. Compreender a hidrogeologia nas suas zonas é também considerado importante.
4. Os aspectos de saneamento e classificações são considerados menos importantes.
O último ponto está em contraste chocante com a observação na secção 4.2.1 onde o saneamento foi
identificado como uma grande lacuna de conhecimento.

5.2 Avaliação pelas equipas do campo
Considerando que todo o estudo de base é parte de um processo de monitoria, os membros da equipa
avaliaram o desempenho do SDPI durante o estudo. Isto é apresentado em pontos similares atribuídos 1-4
para aspectos básicos do desempenho do SDPI durante o Estudo (Tabela 8 n=128)
Tabela 8 Avaliação do desempenho do SDPI durante a implementação do estudo
Tema

Pontuação

Interesse do chefe do SDPI no processo de estudo de base

3,98

Presença e disponibilidade do pessoal na primeira reunião no SDPI

3,89

Disponibilidade SDPI para participar no estudo de base

3,88

Ambiente dentro SDPI para colaborar entre colegas

3,79

Envolvimento das localidades nos processos

3,70

Conhecimento directo SDPI sobre situação de água

3,64

Capacidade SDPI para organizar as reuniões no nível dos postos Admin

3,57

Capacidade SDPI para resolver assuntos logísticos

3,31

Conhecimento directo SDPI sobre situação de saneamento

3,18

Uma das coisas interessantes é que a participação e interesse do SDPI neste estudo e monitoria foi boa. A
logística e organização foram um pouco fracas, embora mais uma vez, nenhum é dado pontuações muito
baixas (Mais recomendações sobre a formação e capacitação podem ser encontradas no capítulo 7). Isto
leva a uma classificação como apresentado na Tabela 9, com Nipepe e Sanga e Mecuburi sendo os dois
distritos de excelência e Moatize, Panda e Homoine como distritos com aspectos problemáticos de
implementação.
Tabela 9 Distritos com melhores e piores desempenhos durante a implementação do estudo
Melhor desempenho
Distrito

Província

Pior desempenho
Pontuação

Distrito

Província

Pontuação

NIPEPE

Niassa

5,00

SUSSUNDENGA

Manica

3,00

SANGA

Niassa

4,94

LALAUA

Nampula

3,00

MECUBURI

Nampula

4,69

MACHAZE

Manica

3,00

MAJUNE

Niassa

4,69

QUISSANGA

Cabo Delgado

3,00

GUIJA

Gaza

4,56

MOPEIA

Zambézia

2,92

NAMACURRA

Zambézia

4,50

MECUFI

Cabo Delgado

2,91

CHIGUBO

Gaza

4,50

MOCUBA

Zambézia

2,88

MUECATE

Nampula

4,44

MOATIZE

Tete

2,83

IBO

Cabo Delgado

4,42

PANDA

Inhambane

2,83

CHINDE

Zambezia

4,38

HOMOINE

Inhambane

2,57
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6

Análise de Dados
Embora este relatório focalize sobre o processo de monitoria e avaliação, um número seleccionado de
constatações e análises de dados estão nesta secção para demonstrar o âmbito alargado dos dados
recolhidos. Uma vez mais, realça-se que os dados principais podem ser encontrados nos relatórios dos 128
distritos.

6.1 Censo de Cobertura 2007, MICS 2008, 2011
Cobertura saneamento - rural

Uso fontes seguro - rural

60%

60%

50%

51%

44%

40%

50%

30%

45%

40%

34%

30%

20%

30%
21%

20%

10%
INE
2007

MICS
2008

2009

Latrina melhorada

10%

7%

6%

5%

0%

2010

0%

PRONASAR
2011

INE
2007

Qualquer latrina

MICS
2008

2009

2010

PRONASAR
2011

Latrina melhorada

Ilustração 15 Cobertura (uso) em comparação com outros estudos

Embora tecnicamente o resultado do estudo feito a nível das famílias (e não do estudo institucional),
Ilustração 15, compara os resultados da cobertura tanto para o saneamento como para a água com os
dados do INE e do MICS (nenhuns dados são apresentados para 2009 e 2010 porque não se realizou
nenhuma nacional nas famílias). Para o saneamento (qualquer latrina) tem estado a melhorar 4-5% por ano,
fazendo com que os 67% no fim de 2015 sejam viáveis. Para o acesso à água potável as melhorias foram
de 6-9% por ano, fazendo com que os 69% até ao fim de 2015 estejam ao alcance.

6.2 Número de pessoas por fonte de água
Os termos de referência indicaram a necessidade de determinar o número de pessoas por fonte de água.
Infelizmente, a pesquisa sobre as fontes de água realizada durante, tanto o estudo institucional como o
estudo nas famílias, não é estatisticamente sólida para a obtenção do número realístico e mesmo então, os
comités de água muitas vezes não podem identificar o número de utilizadores.
Portanto, uma combinação entre as duas fontes de informação foi feito:

A percentagem das pessoas servidas é dada pelo estudo a nível das famílias. O número de fontes de água
operacionais é tirado de duas fontes: a base corrente (baseada na informação do SDPI) e o relatório da
DNA 2011.
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Tabela 10 Número das pessoas para cada fonte dispersa

Província

População rural

Estudo de base
Nº fontes
funcionamento
Pessoa/fonte

Dados DNA 2011
Nº fontes
funcionamento
Pessoa/fonte

% servida pelo
fonte dispersa

população servida
456,687

1,089

419

1,600

285

Niassa

1,087,350

42%

Cabo Delgado

1,368,796

31%

422,958

1,622

261

2,097

202

Nampula

3,160,750

33%

1,052,530

2,418

435

3,039

346

Zambezia

3,503,212

45%

1,558,929

3,399

459

4,171

374

Tete

1,847,611

52%

964,453

1,913

504

1,904

507

Manica

1,262,409

50%

634,992

1,455

436

1,853

343

Sofala

1,167,197

54%

626,785

1,907

329

1,655

379

Inhambane

1,080,053

50%

534,626

1,326

403

1,950

274

Gaza

982,003

29%

288,709

1,281

225

1,511

191

Maputo

448,525

26%

114,374

696

164

765

150

15,907,906

41%

6,585,873

16,928

389

20,545

321

Total

Nº pessoas por fonte baseado dados EB e DNA
600
507 504
500

435

419
400
300

459

346
285

436

403

379

374

343

329
274

261
202

191

200

DNA

225

EB
150 164

100
0
Niassa

Cabo
Delgado

Nampula

Zambezia

Tete

Manica

Sofala

Inhambane

Gaza

Maputo

Os cálculos são mostrados na Tabela 10, a partir da qual pode se deduzir o seguinte:
1. Não existe valor “único” para o número de pessoas por fonte de água: é muito mais uma variação,
tipicamente entre 300 e 400.
2. As Províncias centrais tendem a ter um número mais elevado de pessoas por fonte de água do que,
tanto as Províncias Nortenhas como as Províncias do Sul.
Ainda mais, as diferenças no número reportado de fontes operacionais de água entre o estudo da DNA e o
estudo actual mostram os desafios que ainda se apresentam afrente para alinhar os dados diferentes que já
estão em uso. Aqui, o propósito do estudo de base deve ser considerado como de identificar a proporção da
diferença, o que vai provavelmente diminuir por volta do meio-termo ou de outros estudos de
acompanhamento.
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6.3 Hidrogeológico

Ilustração 16. Mapas com dados hidrogeológicos

Durante o estudo de base do PRONASAR foi solicitado aos SDPI´s para fazerem a categorização dos
postos administrativos em quatro aspectos hidrogeológicos. O objectivo era para, pela primeira vez, ter-se
uma informação sobre a potencialidade de abrir furos numa determinada zona com uma determinada taxa
de sucesso indicativa (não é uma informação sólida porque é baseada numa percepção qualitativa e não é
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baseada em dados quantitativos introduzidos numa
base de dados – por exemplo condutividades reais da
água).

Foram

recolhidos

os

seguintes

aspectos

(Ilustração 16:


Profundidades típicas para os furos na região



Taxa de sucesso na abertura de um furo de
água



Níveis de salinidade



Possibilidade de abertura de poços na região

Com base nessa informação qualitativa dos 4 aspectos
hidrogeológicos

produziu-se

um

mapa

com

a

caracterização de 3 zonas (alto sucesso, sucesso
moderado e baixo sucesso (Ilustração 17).
O detalhes podem ser encontrados no anexo I o qual
mostra que:

Ilustração 17. Caracterizações das percepções
hidrogeológicos

1. 40 (11%) dos postos têm furos de água muito
profundos (>75m)
2. 28 (8%) são categorizados como tendo uma chance muito baixa de apanhar água (<60%).
3. 100 (27%) são considerados como tendo taxas de sucesso muito elevadas de apanhar água.
4. 82 (22%) estão a ter desafios consideráveis com a salinidade
5. 81 (13%) são muito favoráveis à construção de poços pouco profundos
Isto leva à categorização com 216 (58%) dos postos tendo elevado potencial e 98 (26%) com potencial
baixo. As próximas etapas serão de integrar os contractos e as pesquisas geofísicas de acordo com estas
4

constatações .

4

Na recente reunião do PRONASAR – 1ª reunião do Conselho Coordenador do Subsector de Abastecimento de Água e Saneamento
Rural (CCSS do AASR) em 2012, e no âmbito de um estudo que está ser feito pela DNA para uma melhor caracterização do risco e
proposta de definição de estruturas de pagamento na construção de furos, decidiu-se que o mapa acima indicado devia ser revisto o
que implica que os dados qualitativos por Posto Administrativo sejam confirmados pelas DPOPHS. Este processo iniciou-se em Abril
2012.
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7

Conclusões
O presente estudo foi, pela primeira vez, capaz de recolher dados sólidos, extensivos e relativamente
completos de todos os 128 distritos rurais de Moçambique. O Estudo de Base do PRONASAR em si, foi um
exercício extensivo e concentrado de sensibilização e formação no trabalho para o pessoal do SDPI e do
posto administrativo, e deve ser usado activamente pela DNA e DPOPH-DAS para dar prioridade aos
subsídios e para avaliar as mudanças na capacidade distrital ao longo do tempo. As principais constatações
podem ser resumidas como se segue (as recomendações seguem no próximo capítulo):


Os valores de todos os 10 Indicadores de Ouro do PRONASAR foram estabelecidos:

No

Indicador
1

Média Distrital
80%

Fontes de água em boas condições de funcionamento (%)

2.1

№ de fontes de água planificadas para a construção neste ano (2011) média distrital

18

2.2

№ de fontes de água construídas neste ano (2011) média distrital

9

2.3

№ de fontes de água planificadas para reabilitação neste ano (2011) média distrital

9

2.4

№ de fontes de água reabilitadas para 2011 média distrital

5

3.1

№ PSAAs novos (em pleno funcionamento) neste ano 2011 média distrital

0.5

3.2

№ PSAAs reabilitadas (em pleno funcionamento) neste ano 2011 média distrital

0.4

4.1

№ de escolas com fontes melhoradas de água média distrital

19

4.2

№ de escolas média distrital

71

5

№ de escolas com instalações sanitárias melhoradas média distrital

20

6

Distritos com comercialização de peças sobressalentes (%)

28%

7

Distritos com fundos disponíveis para melhorar o abastecimento de água no orçamento deste ano (%)

16%

8

Distritos com fundos disponíveis para saneamento no orçamento deste ano (%)

3%

9

Distritos com orçamentação de todas as actividades (incluindo ONG) do AASR constantes no PESOD para 2011 (%)

13%

10

% dos fundos para AASR reportados no relatório de execução orçamental do distrito

13%



274 SDPI membros do pessoal são responsáveis pela água e saneamento nos 128 distritos,
fazendo uma média de 2.1 por distrito



A recolha de Dados usando os modelos do SINAS é muito viável e no caso de Indicadores chaves
até leva a 93% de preenchimento dos dados.



O conhecimento em geral é melhor a nível do Distrito do que no Posto ou na Localidade, excepto
para os Indicadores de informação sobre os comités de água. O fluxo de informação ainda não esta
organizado e é muitas vezes ad-hoc.



Os dados sobre o saneamento mostram a maior lacuna de conhecimento com menos de 50% de
preenchimento de dados (a todos os níveis)



Os distritos foram identificados com base no seu desempenho e Mocimboa da Praia, Caia e
Chigubo devem ser reconhecidos como distritos de excelência.



O pessoal do Distrito considera o mapeamento SIG e (GPS) como de maior importância para o seu
trabalho e eles especificamente pedem formação sobre isto.



O número de pessoas por fonte de água varia entre 300 e 400 pessoas, com números mais
elevados nas províncias centrais.



O conhecimento do SDPI sobre a hidrogeologia foi colhido, resultando em 26% dos PA’s
classificados como tendo potencial baixo para a água subterrânea.
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8

Recomendações

8.1 SINAS
8.1.1

Geral

A formação sobre o uso de modelos do SINAS realizada pela DNA imediatamente antes do Estudo de Base
começar foi muito útil ao familiarizar o pessoal do distrito com os modelos. Contudo, o próprio uso dos
modelos do SINAS foi limitado até que o Estudo de Base reforçasse a sua importância e uso. Ainda mais, é
recomendado o seguinte:
1. O SINAS é um aspecto muito importante no sector e precisa de ser activamente (e
financeiramente) apoiado nos seguintes anos.
2. Embora seja reconhecido que o SINAS é um processo e que todas as pessoas do sector devem
desempenhar o seu papel nele, é necessário que o SINAS tenha uma liderança forte a nível
nacional, preferivelmente com uma pessoa dedicada a tempo inteiro.
3. O presente estudo foi, de facto, capaz de colher os dados nacionais do “SINAS” e recomenda-se
que estes dados sejam apresentados ao sector como um produto do SINAS, possivelmente
referindo-se ao estudo como SINASAR para mostrar o quanto a base do PRONASAR está ligada
ao SINAS.
Como foi indicado no passado, o SINAS é cada indivíduo no sector (SINAS somos nós). As pessoas e as
organizações devem verificar o que eles querem do SINAS, mas também o que eles podem fazer para o
SINAS. (ex. As organizações devem se comprometer a contribuir para o uso de ferramentas tais como os
modelos).
O principal constrangimento do SINAS neste momento é um plano implementação claro e o compromisso a
vários níveis administrativos de participar regularmente. As seguintes secções contêm recomendações para
resolver os constrangimentos nos instrumentos e na implementação.

8.1.2

Instrumentos do SINAS
1. Os modelos são muito úteis e conseguem colher a maior parte dos indicadores institucionais
necessários para o PRONASAR. Depois de pequenas adaptações, os modelos tal como foram
desenvolvidos durante este estudo devem ser adoptados pelo SINAS.
2. O Modelo 0 deve ser continuado, uma vez que ele capacita e potencia os níveis administrativos
mais baixos a se tornarem parte do processo. Durante este estudo constatou-se que as
Localidades já possuem muito conhecimento sobre as fontes de água e comités de água. Este
conhecimento deve ser usado nos níveis mais elevados. Embora, devido aos números grandes
(>1000 Localidades), uma implementação faseada faz mais sentido.
3. Todos os modelos devem sempre ser preenchidos em duplicado: um para enviar para o nível mais
elevado e um para o arquivo.
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4. De forma argumentada, até as cópias devem ser fornecidas para todos os níveis administrativos
mais baixos (ex. os modelo II preenchidos espalhados para todos os postos administrativos – ou o
modelo III enviado a todos os distritos). Isto é parte do reforço da troca de informação.
5. Havia uma relutância normativa entre, tanto os entrevistadores como os entrevistados, de reportar
ou registar respostas como “não sabe” ou “não disponível”. Mesmo uma advinha era considerada
de ser melhor do que admitir que não sabe uma determinada reposta. Esta relutância deve ser
abordada por permitir “não sabe”. Ao mesmo tempo, a análise deve ser capaz de lidar com dados
incompletos.
6. A ficha de fonte foi simplificada durante este estudo e, em princípio pode ser usada pelos Chefes
de Localidades. Aqui, os formulários precisam de ser preenchidos três vezes: uma vez para o
comité de água, uma vez para o chefe e outra vez para o Distrito (actualmente eles não precisam
de ser arquivados a nível do posto administrativos).
7. Um breve manual precisa de ser preparado (e distribuído – ou mesmo incluso nos próprios
modelos) para orientar os entrevistados sobre o seguinte:
o

Como pode tratar “não sabe”, e “não disponível”

o

Definições claras sobre “abandonado” (Houve falta de consistência a respeito do
tratamento e contagem de fontes de água “sem funcionar” e “abandonada”).

o

Classificação do saneamento (A diferença entre “latrinas tradicionais melhoradas” e
“latrinas melhoradas” foi difícil para muitas pessoas compreender, especialmente a nível do
posto administrativo e da localidade).

o

Definições sobre nº de beneficiários (Foi também constatado que houve falta de clareza e
entendimento de termos, “uso” de fonte de água, números de pessoas “servidas” e “com
acesso”). Em muitos casos 500 pessoas por fonte de água eram usadas como pessoas
servidas, e não o próprio número de pessoas que usam a fonte de água.

o

Tratar urbano/rural (não está claro se a informação de localidades urbanas devia ser
inclusa nos modelos ou não. O pessoal do SDPI nem sempre distinguiu claramente entre
infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento nas áreas rurais e urbanas como
definido pelo INE. Isto foi especialmente verdadeiro a respeito do PSAAs, que eram muitas
vezes colocados nos centros dos distritos e em pequenas vilas.

8. Para a implementação do SINAS é importante distribuir o modelo apropriado em quantidade
suficiente em todos os níveis. Uma vez que os distritos (e mesmo as DPOPHs) batalham para
produzir e imprimir relatórios ou formulários em quantidade, é recomendado produzir pelo menos o
modelo I, e II a nível nacional e distribuir. Para cada levantamento pelo menos 250 modelos I
precisam de ser distribuídos (2 para cada um dos 128 distritos) e 1000 modelos II (2 para cada um
dos 429 Postos administrativos).
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9. Tendo em consideração o grande número de Localidades (1217), não é recomendado implementar
o modelo 0 a nível nacional nesta fase. É, contudo, recomendado implementa-los e distribui-los nos
distritos do enfoque actual do PRONASAR. Isto pode ser feito por combinar a distribuição da ficha
de fonte (estimadas 600 por distrito: 200 fontes de água 3 cópias).
10. As versões electrónicas (Word e Excel) destes modelos precisam de ser distribuídas aos distritos.
A versão em Excel pode também conter análises básicas.

8.1.3

Implementação do SINAS
1. Em 2012, recomenda-se a realização de duas rondas de recolha de dados (Junho de 2012 e
Novembro de 2012). Se os recursos forem restritos, a primeira ronda pode ser em Províncias
especificadas. A principal lacuna de conhecimento existiu nas Províncias de Maputo, Niassa e
Tete e pelo menos uma destas devia ser seleccionada para a primeira ronda.
2. O trabalho PEC- Zonal apresenta uma oportunidade de colher dados primários baseando-se na
observação directa no campo, especialmente a respeito dos comités de água, funcionamento e uso
das fontes de água e outra informação importante. A recolha e reportagem de dados devem ser um
requisito no contrato para os consultores do PEC- Zonal. Possivelmente pagamentos
devem/deviam estar ligados à entrega de modelos I e modelos II preenchidos numa base bianual.
3. O registo electrónico de dados deve ser encorajado. Isto pode ser através do desenvolvimento de
possibilidades claras de registo usando Excel, ou mesmo pode basear-se em soluções. Isto precisa
de ser testado nos distritos de excelência que têm acesso a internet. Estes são os distritos de Caia,
Chigubo, Cuamba e Inhassunge.

8.2 Monitoria e avaliação
O SINAS é com certeza tudo sobre a monitoria e avaliação, mas sente-se que uma secção separada é
justificada para focalizar sobre os princípios gerais da monitoria e avaliação:
1. A monitoria é muito mais um processo de recolha de dados, e a própria avaliação é muitas vezes
deixada para trás. Alguma análise e avaliação são apenas feitas a nível nacional, principalmente em
conjunto com a revisão anual do sector. Qualquer pessoa envolvida deve aprender a olhar para os
dados que recolhe e a responder “porquê” ela está a recolher esses dados. Esta “formação de
análises” pode melhorar a todos os níveis.
2. A comunicação com outros departamentos ou serviços distritais é uma das fraquezas sobre a
monitoria. A educação podia facilmente fornecer (ou possivelmente já forneceu) melhor informação
sobre ASH nas escolas.
3. A monitoria deve ser um processo de dois sentidos, quando tiver a responsabilidade de fornecer
dados, deve-se também olhar para os “direitos” de receber a retro informação. A “troca de
informação” precisa de ser estabelecida a todos os níveis.
4. As pessoas estão agora presentes a níveis distritais para responder à monitoria, mas as pessoas
precisam de ter algum reconhecimento pelo seu trabalho. Como isto tem lugar (retorno de dados,
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“prémios de excelência”, incentivos financeiros para uma reportagem adequada e programada,
incentivos de formação etc.) precisam de ser experimentados como uma actividade piloto.

8.3 Acções de longo prazo para melhorar a capacidade dos distritos
O Estudo Institucional identificou uma série de acções que podem melhorar a capacidade dos distritos de
planificar, implementar e monitorar as actividades de abastecimento de água e saneamento. As acções
identificadas são apresentadas por categoria abaixo, como se segue:

8.3.1

Recursos humanos
O estudo constatou que existia um grande número de cargos não ocupados nos SDPIs. A ocupação destes
cargos iria aumentar significativamente a capacidade do pessoal dos SDPI de fazer a monitoria das
actividades de abastecimento água e saneamento a nível do distrito. Contudo, a retenção do pessoal é um
problema e com o tamanho crescente dos SDPI torna-se cada vez mais importante trabalhar-se junto e ser
capaz de transferir as responsabilidades. A respeito disto, a formação deve ser considerada a abordar o
seguinte:


A gestão de recursos humanos no SDPI: define os papéis e responsabilidades de cada pessoa,
elabora um organograma, define que toma as responsabilidades dos cargos não ocupados,
estabelece comunicação interna e encontros.



Como entregar: reconhece-se que as pessoas deixam e/ou adquirem responsabilidades diferentes.
Tipicamente, cada pessoa nova começa de novo. Isto pode ser melhorado através de
comunicações regulares com os colegas sobre as actividades em curso, documentando e fazendo
“bases de dados de parede”.

8.3.2

Planificação e orçamentação
O Estudo mostrou que os SDPIs foram geralmente consultados e participaram na planificação e
orçamentação anual das actividades de abastecimento de água e saneamento rural, embora este não foi o
caso na construção de novos PSAAs, onde a maioria da planificação concursos e supervisão da construção
foram levados a cabo pelas DPOPH-DAS e consultores e empreiteiros engajados a nível Provincial. Esta
divisão de tarefas e responsabilidades reduziu o incentivo dos SDPIs de monitoria e funcionamento e uso
dos PSAAs.
O estudo também revelou que as alocações orçamentais planeadas anualmente do PRONASAR muitas
vezes chegavam mais tarde no ano, o que teve um efeito negativo sobre a implementação física e sobre a
execução orçamental, resultando em fundos não gastos no fim do ano.
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8.3.3

Formação e informação
O estudo, particularmente a auto-avaliação das necessidades de capacidade pessoal do distrito, revelou
que existe uma forte demanda de formação nas seguintes áreas:
1

Mapeamento geográfico através GIS / SIG

2

Conhecimento hidrogeológica e água subterrânea

3

Uso do GPS e recolha de dados de fontes de água

4

Supervisão Técnica e Fiscalização de Obras de Saneamento

5

Gestão de fundos descentralizados para água e saneamento rural

6

Fornecimento de Peças sobressalentes

7

Sistema de Informação para o sector de água e saneamento (SINAS)

No geral, as formações não devem ser consideradas como formações “únicas”, mas sim, repetidas
regularmente. Por exemplo, a formação de 2011 foi dada em modelos do SINAS, em que foi seguida por
uma formação de mãos-de-obra do presente estudo. Contudo, devido a mudanças do pessoal e à erosão
de conhecimentos (esquecimento) provavelmente em 2012 as formações de acompanhamento ainda
precisam de cobrir alguns princípios básicos mais uma vez (e em 2013, etc.). Um “pacote de formação
completo” para os distritos do PRONASAR seria:
a) Apoiar com novas rondas de recolha de dados do SINAS (cursos de refrescamento do uso de
modelos), com enfoque específico sobre o saneamento e colaboração com a Educação
b) Formação de mãos-de-obra para o formulário e ficha de fonte do PSAA. Isto pode ser combinado
com um curso básico de GPS
c) Formação em análise: agora que os dados foram recolhidos, o que vais fazer com eles?
d) Melhoramento dos parâmetros hidrogeológicos: apresenta os mapas desenvolvidos actualmente e
verifica e discute que efeitos é que a situação hidrogeológica tem na perfuração e no abastecimento
de água.
e) Formação de recursos humanos (veja a secção 8.3.1 para mais detalhes)
f)

Melhorar o uso de dados electrónicos com os modelos em Excel, Google Earth para o mapeamento
e e-mail e dropbox para a partilha de dados.

O SDPIs exibiu uma falta geral de informação sobre o saneamento familiar e saneamento nas escolas.
Devido à natureza dispersa do saneamento familiar e falta de responsabilidade específica para a monitoria
do saneamento, o SDPIs não pode monitorizar directamente a construção e condicionamento das latrinas a
nível das famílias, mas deve confiar na informação de outras fontes, tais como os comités de água e
saneamento, empreiteiro do PEC Zonal, estudos apoiados por projectos/doadores em áreas específicas, e
outras fontes.
O SDPIs considerou o saneamento nas escolas como sendo da responsabilidade do Departamento de
Educação e, portanto, tinha pouco incentivo de obter informação ou de monitorizar a condição e o uso das
infra-estruturas de saneamento nas escolas. O Estudo Institucional revelou que houve pouca “procura”
efectiva ou incentivo dado por níveis mais elevados aos distritos para recolherem e reportar os dados e
informação sobre o abastecimento de água e saneamento numa base regular. Houve, contudo, uma
demanda de informação e dados para a preparação do PES anual e do Relatório de Execução Orçamental.
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8.4 Actividades de acompanhamento
As acções de acompanhamento recomendadas sugeridas pelos resultados do Estudo Institucional incluem
o seguinte:
1. Que a DNA-DAR circulasse o relatório final e os relatórios relevantes dos distritos para o DPOPH-DAS
em todas as Províncias com recomendações claras para as acções de acompanhamento.
2. Que a base de dados, o relatório final e relatórios distritais preparados durante o Estudo de Base sejam
acessíveis a outras partes interessadas, por exemplo, o novo projecto PASARI na Província de
Inhambane.
3. Fortalecer o SINAS a nível nacional em termos de recursos humanos
4. O conceito “saneamento seguro” é largamente desconhecido fora de um pequeno círculo com os
parceiros de desenvolvimento da DNA e precisa de ser mais disseminado.
5. Depois da adaptação dos instrumentos do SINAS, implementar duas rondas de recolha de dados do
SINAS em 2012, com forte apoio de nível nacional (incluindo a preparação e distribuição do material).
6. Que o PRONASAR usa os resultados do Estudo Institucional de forma diagnóstica para dar prioridade
aos distritos e às áreas onde é necessário capacitação, esforços e apoio adicional. Maputo, Niassa e
Tete precisam de mais apoio, embora seja reconhecido que as diferenças por distrito são substanciais.
7. Que os pacotes de formação são desenvolvidos (e testados) nos distritos do PRONASAR. Estas
formações devem incluir: cursos de refrescamento sobre os Modelos, gestão de recursos humanos,
análise de dados e em certos distritos, arquivo de dados electrónicos,
8. Que o uso dos modelos do SINAS para colher, registar e reportar a informação sobre as actividades do
abastecimento rural de água e saneamento a nível do distrito seja esclarecido para evitar sobreposições
e/ou conflitos com outros protocolos de reportagem tais como PES.
9. Que o novo Modelo 0 e a ficha de fonte sejam apresentados aos distritos do PRONASAR e seja usado
para a monitoria e reportagem a nível da localidade. Ele terá de ser introduzido nas localidades pelo
SDPI. O Modelo 0 deve ser preenchido usando a informação dos comités água e saneamento a nível
comunitário.
10. A importância do telefone móvel na monitoria, logística e comunicação deve ser reconhecida. Isto pode
ser através do fornecimento do crédito para o telefone ou por oferecer um número grátis do SINAS às
pessoas para ligarem e pedir apoio. Alem disso, a recolha de dados por ligar para as pessoas deve ser
mais analisada.
11. A dificuldade na estrutura do distrito por não reflectir a estrutura administrativa provincial ou nacional é
um grande constrangimento para um fluxo efectivo de dados, e dai à monitoria. Nos distritos
PRONASAR, este processo deve ser documentado com mais detalhe e deve ser mais analisado.
12. As diferenças nos Indicadores chaves, do número de fontes de água operacionais no formulário de
dados da DNA e nos dados recolhidos durante este estudo precisam de ser analisadas com mais
detalhe, e em coordenação com cada província individualmente para se usar como base para 2012.
13. Para maximizar a comparação e validade entre os estudos, os mesmos instrumentos de recolha de
dados e amostra/inquiridos devem ser inclusos nos estudos de acompanhamento e nas avaliações
futuras do impacto.
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Anexo 1: Tabelas e mapas

2012 – MOPH/DNA

Inquérito de Base do PRONASAR - Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural

Estudo Institucional

Anexo 2: Metodologia

2012 – MOPH/DNA

Inquérito de Base do PRONASAR - Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural

Estudo Institucional

Anexo 3: Questionários e Instrumentos
01-Questionario de estudo de base SDPI
02-Reunião de conclusão no distrito
03-Modelo II SDPI
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