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O Direito a Água e ao Saneamento como um Pilar
Chave para o Desenvolvimento Humano

Mensagens Chave:

“O acesso à água potável é uma necessidade humana fundamental e
portanto, um direito humano básico. A água contaminada põe em risco a
saúde física tanto como a saúde social de todas as pessoas. É uma afronta à
dignidade humana.” – Kofi Annan, ex- Secretário Geral das Nações Unidas.

•

De acordo com o IDS 2011, cerca de metade dos agregados familiares (51%) bebem água de fontes melhoradas, no entanto, as disparidades entre
as áreas urbana e rural são elevadas, na ordem de 84% e 37% respectivamente.

•

Apenas 22% dos agregados familiares têm serviços de saneamento não partilhados e as disparidades entre as áreas urbana (44%) e rural (12%)
são também elevadas.

•

A água e o saneamento são reconhecidos como um Direito Humano, consagrado pelas Nações Unidas e como tal, é obrigação do Estado garantir
que cada cidadão possa usufruir deste direito.

•

O aumento do financiamento ao sector de água e saneamento, actualmente situado em cerca de 1.4% do envelope total do Orçamento do Estado
em 2014, deve constituir uma prioridade do Governo.

•

Moçambique não é um país com escassez de água, mas é altamente vulnerável a disponibilidade e escassez deste recurso. É altamente afectado
pela dependência dos recursos hídricos compartilhados e este é um factor determinante da vulnerabilidade do país em relação a água.
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1. Introdução
O acesso à água potável e ao saneamento seguro continua a ser um dos
maiores desafios em África e em Moçambique em particular. Estima-se que
a higiene precária e a falta de saneamento adequado contribuem em cerca
de 90% para todas as mortes que se registam devido a doenças diarreicas nos
países em desenvolvimento como Moçambique.
O Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS) de 20111, estima que cerca de 51%
dos agregados familiares em Moçambique bebem água de fontes melhoradas,
no entanto, as disparidades entre a zona urbana e rural permanecem elevadas
na ordem de 84% e 37% respectivamente.
Por outro lado, o Inquérito de Base 2011 do Programa Nacional de
Abastecimento de Agua e Saneamento Rural (PRONASAR)2, indica que a
grande maioria dos agregados familiares (94%), não usa nenhum método
de tratamento da água, o que é preocupante, na medida em que 55% dos
agregados familiares nas zonas rurais buscam agua para consumo em poços
não protegidos e em rios ou lagoas.
No que se refere ao saneamento, apenas 22% dos agregados familiares
tem acesso a serviços ou infraestruturas de saneamento não partilhados
e as disparidades entre a zona urbana (44%) e rural (12%) são igualmente
bastante elevadas.

para todos. A meta do Objectivo de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 7
apela a “reduzir para metade, até 2015, a proporção de população sem acesso
sustentável a água potável segura e a saneamento básico”. Em 28 de Julho de
2010 a Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução A/RES/64/292
declarou a água limpa e segura e o saneamento um direito humano essencial
para gozar plenamente a vida e todos os outros direitos humanos3.
O abastecimento de água e a disponibilidade de saneamento para cada
pessoa deve ser contínuo e suficiente para usos pessoais e domésticos.
Estes usos incluem, habitualmente, água disponível para beber,
saneamento pessoal, lavagem de roupa, preparação de refeições e higiene
pessoal e do lar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS),
são necessários entre 50 a 100 litros de água por pessoa, por dia, para
assegurar a satisfação das necessidades mais básicas e a minimização dos
problemas de saúde.

3. Políticas Públicas para a Melhoria do Acesso à Água e
Saneamento em Moçambique
Ao longo da última década, o Governo tem feito esforços na reforma do sector
público, com vista a garantir um quadro de política pública nacional e sectorial,
orientados para a garantia do acesso à água e saneamento como se segue:

Os esforços para que mais pessoas em Moçambique tenham acesso a água
potável e ao saneamento seguro, embora sejam encorajadores, o seu progresso
continua lento, principalmente nas zonas rurais. Recai sobre as mulheres,
raparigas e crianças, o peso da procura e uso da água, seja ela de fontes
melhoradas ou não, uma vez que são elas que percorrem grandes distâncias
para obter este recurso fundamental para a sua sobrevivência e da sua família.

§

O Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rural (PRONASAR), visa contribuir para a satisfação das
necessidades humanas, melhorar o bem-estar e contribuir
para a redução da pobreza rural em Moçambique, através do
acesso melhorado aos serviços de abastecimento de água e
saneamento. O PRONASAR enquadra-se na operacionalização
do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento
Rural (PESA-ASR) para 2006-2015, com vista a atingir as
metas dos ODM de 70% de cobertura para o abastecimento
de água rural e 50% de cobertura de saneamento rural a nível
nacional4. O PRONASAR inclui financiamentos tanto através do
Fundo Comum do PRONASAR como dos projectos e programas
de abastecimento de água e saneamento rural financiados de
forma descentralizada.

§

A Política de Águas 2007, promove os princípios para o aumento
da cobertura para alcançar as necessidades básicas em termos
de água e saneamento, especialmente para grupos rurais pobres,
participação dos beneficiários, descentralização e mobilização dos
recursos locais, redefinindo o papel do Governo como facilitador,
aumentando o papel do sector privado, o investimento e a
capacitação a todos os níveis.

§

A Estratégia de Abastecimento de Água e Saneamento Rural 20062015, parte de um processo mais amplo denominado Roteiro dos
ODM, que define a visão de médio a longo prazos, os objectivos e
as orientações estratégicas para o subsector de Abastecimento de
Água e Saneamento Rural.

§

O Código de Conduta para o Sector de Águas (2008), aplica ao sector
de águas em Moçambique os princípios da Declaração de Paris
sobre a harmonização da ajuda, assinado pelo Governo e por um
número crescente de parceiros de desenvolvimento.

§

Declaração da Conferência Nacional de Saneamento, 2014, que de
entre vários compromissos, compromete-se a acelerar a provisão de
serviços de saneamento, através da construção e manutenção de
infra-estruturas geridas segundo os melhores padrões de eficiência

Dois dos grandes constrangimentos para acelerar a cobertura no acesso a
água e saneamento são o limitado financiamento no sector e a fraca clareza
na coordenação das políticas e instituições do sector para fazer face, de forma
efectiva, a demanda do próprio sector. Estes constrangimentos serao o foco
da análise deste Policy Brief que pretende levantar alguns desafios que o país
enfrenta no acesso à água e ao saneamento numa perspectiva de realização
dos direitos humanos especialmente das mulheres e crianças.

2. Direito Humano à Água e Saneamento: o que é?

Assegurar o acesso à água e ao saneamento enquanto direito humano
constitui um passo importante no sentido deste direito vir a ser uma realidade
1
2

MISAU, INE, ICFI (2013).
MOPH (2012).

3

4

http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_
media_brief_por.pdf
Metas estabelecidas na base de estimativa de cálculo de cobertura a qual foi ajustada em
2012 com base nos dados resultantes dos inquéritos nacionais aos agregados familiares.
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e transparência; e mobilizar recursos e aumentar o nível e a
qualidade do investimento no saneamento e higiene, assegurando
que os programas integrados de água, saneamento e higiene façam
parte das prioridades orçamentais.
§

Estratégia Nacional de Água e Saneamento Urbano (2011-2025).

O Sector de Água e Saneamento é suficientemente informado em termos de
políticas favoráveis a expansão e cobertura do acesso a água e saneamento
por parte dos agregados familiares. No entanto, este conjunto de políticas não
estão, ainda, a ser efectivas para garantir progressos mais rápidos no acesso a
água e ao saneamento, como mostram os inquéritos nacionais sobre a matéria
citados neste documento.
Questões ligadas a falta de recursos humanos treinados e com capacidade
para implementar a gestão descentralizada do sector, os limitados recursos
financeiros para implementar todas as actividades planificadas, a falta de
clareza na definição da instituição governamental que ao nível nacional
coordena os programas de saneamento, a fraca coordenação inter-institucional
com o sector privado e a fraca capacidade deste para responder a crescente
demanda, são alguns aspectos que contribuem para um progresso lento na
expansão da cobertura e acesso a água e saneamento por parte dos agregados
familiares5.

4. Impacto do Fraco Acesso a Água e Saneamento
para o País

O acesso fraco e desigual à água potável segura e ao saneamento adequado
é responsável por surtos regulares de cólera e diarreias, uma das causas
principais de mortalidade infantil. As crianças têm mais probabilidade de ficar
doentes devido a doenças transportadas pela água quando utilizam fontes de
água não seguras tais como rios.
A falta de acesso à água e saneamento seguro infringe também os direitos
da criança à educação e protecção. Mais de dois terços das escolas primárias
não têm instalações de água e de saneamento, uma situação que afecta de
forma negativa a presença nas escolas, em particular das raparigas. Estas
têm mais probabilidades de faltar à escola porque percorrem grandes
distâncias para buscar água para as suas famílias. Viajar longas distâncias
para a fonte de água mais próxima também as expõe ao perigo de abuso
sexual.

5. A Situação em Moçambique
Os desafios do sector de água e saneamento em Moçambique são numerosos e
complexos. A combinação dos factores como os baixos níveis de financiamento
público, a baixa prioridade dada ao sector pelo Governo7, a falta de uma
estratégia de género, a complexidade do sector do ponto de vista da sua
definição e alocação orçamental, contribuem para aumentar os desafios ao
nível do acesso a água potável e ao saneamento.
O acesso à água e saneamento tem uma influência directa na higiene das
populações e na prevenção de doenças. Dados do IDS 2011 revelam que
44% dos agregados familiares não tem água e sabão para lavar as mãos8.
Os dados avançam ainda que a presença de água e sabão está estritamente
correlacionada com o nível socioeconómico do agregado. Por outro lado,
cerca de 51% de agregados familiares utiliza fontes de água melhoradas, que
incluem água canalizada dentro e fora de casa, furos protegidos, poços com
bomba manual e água engarrafada. A percentagem é muito mais elevada nos
agregados familiares que residem na área urbana (84%) do que os da área
rural (37%).
Na zona rural, as principais fontes de água são os poços não protegidos, com
42% e água da superfície, como por exemplo rios e lagos. Por províncias,
todas da região Sul, incluindo Manica e Sofala, apresentam percentagens de
fontes seguras de água para beber acima de 60% enquanto as províncias da
região Norte, incluindo Zambézia e Tete, apresentam percentagens de água
proveniente de fontes seguras, abaixo de 50%9.
Associado a esta situação, a pobreza, o impacto das mudanças climáticas, a
privatização da gestão de água e a alienação de parcelas de terra com água
potável, outrora utilizada pelas comunidades, maioritariamente compostas
por mulheres, resulta na redução do acesso e no aumento de vulnerabilidade
das camadas mais pobres que se vêm obrigadas a procurar fontes alternativas
e não seguras de acesso a água.

Segundo o Relatório sobre o Saneamento Básico no Mundo lançado pelo
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) em 20136, a falta de água limpa mata 1,8 milhões de crianças
com menos de 5 anos de idade anualmente, o que representa uma morte em
cada 20 segundos.
Grande parte do despejo de resíduos acontece nos países em desenvolvimento,
que lançam 90% da água de esgoto sem tratamento para o ambiente.
Em Moçambique, uma das maiores causas de morte associada à falta de
saneamento é a diarréia. A doença mata cerca de 2,2 milhões de pessoas em
todo o mundo anualmente. Mais da metade dos leitos de hospital no planeta,
diz o Relatório acima citado, é ocupada por pessoas com doenças ligadas à
água contaminada. Além disso, mais da metade das escolas primárias em 60
países em desenvolvimento não tem instalações adequadas de água e dois
terços não tem saneamento apropriado.
5
6

UN (2012).
UNICEF e OMS (2013).

Apesar destes dados que indicam o longo caminho que o país ainda
deve percorrer para garantir um acesso desejável a água potável e ao
saneamento seguro a toda a população de forma equitativa, o uso de
fontes melhoradas de água potável e infraestruturas de saneamento /
latrinas melhoradas aumentou desde 2003, mas a partir de uma base
muito baixa, encontrando-se ainda atrás das médias verificadas na
África Austral e Oriental. As Figuras 1 e 2 abaixo ilustram os progressos
alcançados nos últimos anos.
7
8

9

Do ponto de vista do orçamento proveniente da contribuição interna para o sector.
Considerando que o Inquérito observava o lugar onde a lavagem das mãos era normalmente
efectuada ao nível dos agregados familiares. Portanto, entre os agregados familiares onde o
lugar para a lavagem das mãos foi observada, 44% dos agregados mostraram não ter agua,
sabão e outros materiais de limpeza, de onde se pode inferir que a lavagem de mãos não é
feita ou se é feita, não é de forma adequada ou regular.
MISAU, INE, ICFI (2013).
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Figuras 1 e 2: Progressos na cobertura de água e saneamento em Moçambique

Figura 3: Relação entre a pobreza e o acesso a água e saneamento.
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Do ponto de vista do alcance do ODM 7 (reduzir para metade, até
2015, a proporção de pessoas sem acesso sustentável à água potável e
saneamento), Moçambique tem ainda um enorme desafio, na medida em
que grandes esforços devem ser feitos para que o país consiga alcançar a
meta do ODM 7, que é de 70 agregados familiares por fonte de água para
beber e 50 agregados familiares que usam saneamento melhorado em
2015.
No que se refere ao financiamento do sector de água e saneamento, as
tendências de redução do financiamento no sector nos últimos três anos são
preocupantes, como ilustra a Figura 5. Uma das principais razoes para esta
tendência é a redução do financiamento externo, que em 2014 espera-se que
seja na ordem de 60.7% em relação a 2013.
Figura 5: Evolução do Orçamento do Sector e seu Peso na Despesa Total (MTS)
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A relação entre o nível de pobreza da população e o acesso a água e ao
saneamento é directamente proporcional. De acordo com o quintil de riqueza10,
um indicador que assinala o estatuto económico dos agregados familiares11,
nos quintis mais pobres, basicamente ninguém tem acesso ao saneamento,
como ilustra a Figura 3.
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Quintil é um índice de riqueza que expressa as desigualdades na distribuição de rendimentos
entre os agregados familiares (MISAU, INE, ICFI, 2013).
MISAU, INE, ICFI (2013).
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quintis de riqueza 3 e 5, verificando-se que as pessoas no quintil mais rico têm
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Esta constatação chama atenção para a necessidade de se investir não só
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também para a necessidade da redução das disparidades sociais no acesso a
estes serviços básicos. Para o caso do saneamento, é importante considerar
igualmente outros factores determinantes como as normas sociais e o acesso a
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Um estudo do Centro de Integridade Pública (CIP)12 sobre a evolução do
financiamento ao sector de água e saneamento ao longo dos anos, avançou
com algumas recomendações ao Governo que na óptica desta instituição,
podem melhorar a capacidade de resposta do sector, nomeadamente:
(i) a necessidade de aumentar a alocação de mais recursos internos para
reduzir a vulnerabilidade externa; (2) melhorar os canais de comunicação
com os parceiros e a prestação de contas; (3) desagregar os fundos alocados
12

CIP (2013).
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ao sector por províncias e distritos; e (4) melhorar os mecanismos de
planificação.
Para ilustrar a vulnerabilidade do sector face ao financiamento externo, os
Informes Orçamentais de 201213 mostravam que o país, em 2012, planeou gastar
cerca de US$ 121 milhões com programas de água e saneamento. Isto equivalia
a 2.2% do total da despesa pública14 (ou 0.8% do PIB) – um ligeiro aumento
(3.2%) em relação ao que foi efectivamente gasto pelo sector no ano anterior.
A grande maioria desses fundos foram programados para investimentos (91%),
dos quais 81% provinham dos doadores. A despesa de funcionamento abrangia
apenas 9% do orçamento do sector em 2012, levantando-se por isso, questões
relacionadas com a sustentabilidade do sector para fazer face aos desafios da
expansão equitativa do acesso a água e saneamento.
Figura5: Tendências Orçamentais no Sector de Água e Saneamento ao longo
dos Anos (MTS)
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Por outro lado, o fraco investimento na componente de funcionamento
do sector, cujo reforço poderia contribuir para fortalecer a sua capacidade
institucional, incluindo na formação e retenção de recursos humanos
especializados, é um constrangimento para acelerar a descentralização do
sector e permitir que ao nível local, o processo de tomada de decisão para
a operacionalização dos programas de expansão da cobertura de água e
saneamento sejam mais céleres e eficazes.
13
14

FDC, ROSC, UNICEF (2012).
Embora a Conta Geral do Estado (CGE) de 2012 tenha registado uma alocação de 4.7% em
relação ao peso total do Orçamento do Estado (MF, 2014).
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6. Investir em Água e Saneamento tem um Impacto
Imensurável no Bem Estar das Crianças
Embora o Governo, a nível central, tenha identificado claramente os desafios
que o sector enfrenta, verifica-se um fraco uso dos instrumentos de planificação
que melhor poderiam ajudar a colmatar os problemas identificados. As
demandas neste sector podem ser supridas com acções conjugadas dos vários
actores, nomeadamente:

Sector Privado:
§

Fortalecer a coordenação e parceria com o Governo através da
entidade reguladora, o Conselho de Regulação de Água (CRA),
para expandir a cobertura e acesso a água e saneamento para os
agregados familiares.

§

Providenciar o fornecimento de serviços de abastecimento de água
e saneamento básico considerando as reais demandas da população
moçambicana e das crianças em particular, com infra-estruturas de
fornecimento seguras, fiáveis e acessíveis.

Governo:
§

Tornar o sector de água e saneamento cada vez mais prioritário do ponto
de vista da alocação orçamental, investindo cada vez mais na expansão
do acesso a água e saneamento por parte dos agregados familiares.

§

Reduzir as discrepâncias entre as responsabilidades descentralizadas
para os governos locais e os recursos alocados para a implementação
de programas a este nível.

§

Harmonizar as políticas sectoriais ligadas a água e ao saneamento
para permitir uma efectiva e adequada coordenação e articulação
inter-sectorial com vista ao alcance das metas previstas na
cobertura dos agregados familiares com água e saneamento.

§

Fortalecer o quadro institucional existente para promover o
fortalecimento contínuo do papel dos órgãos e instituições de
nível central e locais na implementação dos programas de água
e saneamento, descentralizando cada vez mais competências,
recursos financeiros e técnicos.

§

Melhorar a capacidade do Governo não apenas para providenciar
serviços de água e saneamento mas também para regular o sector
privado, criando um ambiente fiscal para promover a provisão da
água e saneamento nas zonas urbanas e subsidiando a provisão
destes serviços nas zonas rurais.

Sociedade Civil:
§

Estudar e aprofundar a compreensão dos factores que contribuem
para os limitados progressos na expansão e acesso a água e
saneamento pelos agregados familiares principalmente nas zonas
rurais, com destaque para as normas sociais que influenciam
negativamente o alcance das metas de acesso ao saneamento.

§

Aprofundar a situação dos agregados familiares e da criança em
particular, numa perspectiva de acesso a água e saneamento
considerando os rendimentos familiares e a análise do custo do
acesso a este recurso.

§

Influenciar para que as políticas do sector integrem também o estudo
das práticas culturais e a forma como as comunidades se organizam
para fazer face a problemática do acesso a água e saneamento.

Parceiros de Cooperação:
§

Continuar a apoiar o Governo com financiamento adequado para o
investimento que possa permitir um rápido progresso na expansão
e acesso equitativo a água e saneamento.

Referências:
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O Direito a Água e ao Saneamento como um Pilar Chave para o Desenvolvimento Humano

O acesso à água potável é
uma necessidade humana
fundamental e portanto, um
direito humano básico.

O Direito a Água
e ao Saneamento
como um Pilar
Chave para o
Desenvolvimento
Humano
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