Operadores capacitados em Gestão de Pequenos
Sistemas de Abastecimento de Água
Projecto ORATTA
II apoia operadores
privados na gestão
de Sistemas de
Abastecimento de
Água

03
06

ÁGUA

CFPAS

Centro de Formação
Profissional de Água
e Saneamento

Revista Água - Edição nº 52 | Junho de 2020

Empoderar os operadores
dos Sistemas para melhorar
o abastecimento de água

Projecto de
Resposta ao
Kenneth apoia
famílias a
reerguerem-se

19

Prevenção da
COVID 19, nas
fontes de
abastecimento de
água

Ficha Técnica

10

20

Actividades realizadas
pela PLAMA,
no primeiro semestre

Propriedade:

Centro de Formação Profissional de Água e
Saneamento
Editor:
Jorge Manuel da Conceição Júnior
Supervisão:
Celestino Lucas
Revisão:
Sidónio Cumbe
Layout & Impressão: CIEDIMA, LDA.
Financiamento:
CFPAS e PLAMA
Tiragem:
1500 exemplares
Revista água:
Registada sob o número 0883/FBM/91

Avenida do trabalho n° 1441, Maputo
• Telefax: 21-405481
• Cell: 82 310 5500
• www.cfpas.co.mz

1

Editorial
A importância dos Pequenos Sistemas, no
Abastecimento de Água às populações rurais

O

acesso à água, nas comunidades
rurais mais remotas, é extremamente difícil e as fontes dispersas construídas não são suficientes para
abastecer água a grandes comunidades,
em muitos casos, nem a metade da População de um Posto Administrativo. Este é
o drama que muitas famílias dispersas
enfrentam, em Moçambique, devido à
exiguidade de recursos financeiros para
a construção de fontes de água abrangentes. Paralelamente, há um grande
problema de sustentabilidade, nas fontes construídas em zonas remotas, em
virtude da irregularidade ou escassez de
contribuições das famílias para a operação e manutenção das mesmas, por isso,
mesmo com o apoio dado pelas Organizações Não-governamentais (ONG), que
complementam as acções do governo,
o Abastecimento de Água está ainda
longe de ser o desejável. Isto descamba
na questão da insustentabilidade das
fontes, incluindo as novas, o que leva à
redução do número de fontes disponíveis
e consequente dificuldade de acesso
ao precioso líquido, por parte das
populações, voltando-se à “estaca zero”.
Relativamente à construção de fontes, a
fiscalização de obras, que devia pautar
sempre pela honestidade e transparência, é um grande desafio, já que, com
muita frequência, as infra-estruturas
edificadas carecem de qualidade, gastando-se os parcos recursos disponíveis
para o sector de Águas, sem efeitos práticos. Perante este cenário, o que devemos fazer?
Bem, nas regiões rurais, no nosso país,
a construção de Pequenos Sistemas de
Abastecimento de Água (PSAA), que seria, supostamente, o ideal, para alavan-
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car os índices de cobertura do precioso
líquido, não está a ser equacionada, de
forma efectiva, uma vez que é preciso
mobilizar fundos avultados. Todavia,
esta opção poderia melhorar a percentagem de cobertura, pois, a título de exemplo, propiciaria o aumento de ligações
domiciliárias e a construção de fontanários públicos para um Posto Administrativo inteiro, ou grande parte deste.
Mas não basta só construir PSAA novos,
já que, para os antigos sistemas, há custos altos, para a sua operação e manutenção, concretamente para a aquisição
de equipamentos e materiais, e reabilitações, ou seja, para o investimento com
vista à ampliação dos Sistemas, porque
o número da população carenciada não
pára de aumentar. Paralelamente, há
necessidade de se capacitar os Operadores, de modo a garantir a operação e
manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água, mas nesta vertente,
felizmente, a Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento (AIAS),
com o apoio dos parceiros, tem feito um
esforço para capacitar muitos operadores, em matéria de gestão financeira e
operação e manutenção, invariavelmente recorrendo ao CFPAS, instituição que
ministra cursos de Gestão de Sistemas
de Abastecimento de Água.
Em suma, relativamente a desafios, o da
capacitação, paulatinamente, embora o
caminho a percorrer ainda seja longo,
está a ser ultrapassado, mas persiste a
dificuldade de se encontrar fundos, quer
para a construção de novos PSAA, quer
para a reabilitação e ampliação de sistemas antigos, uma vez que estes sistemas são entregues sem a capacidade
desejada, aos privados, e estes não têm

capacidade financeira para reabilitá-los
ou aumentar a sua capacidade de distribuição do precioso líquido, por via do
aumento de ligações domiciliárias e de
fontanários.
Existem, igualmente, algumas Organizações Não Governamentais que contribuem para alavancar a cobertura do
Abastecimento de Água, como, por
exemplo, a HELVETAS, que, recentemente, através do seu projecto ORATTA
II, na comunidade de Nahipa, no distrito
de Mecubúri, na província de Nampula,
construiu um SAA, prestes a ser inaugurado, e está a capacitar os operadores
dos Sistemas cobertos pelo projecto,
no que tange à elaboração de Modelos
de negócio, um guião importante para
o operador melhorar o desempenho dos
sistemas.
Os esforços feitos até aqui, embora importantes, revelam-se insuficientes, para
se responder à demanda de água. Neste
sentido, mais investimentos são necessários, sobretudo para se conseguir construir mais Sistemas de Abastecimento de
Água, que parece ser a abordagem mais
pragmática de atender à demanda, nas
zonas rurais e não só, sobretudo agora
com a pandemia da COVID 19. A Direcção Nacional de Abastecimento de Água
e Saneamento (DNAAS) e os parceiros
de sector de Águas têm um grande desafio pela frente: melhorar substancialmente e urgentemente a cobertura do
abastecimento de água rural, sobretudo
nos locais mais remotos e onde há mais
problemas. Vamos a isso! Do nosso lado,
estamos preparados para capacitar os
operadores! Contem connosco!

CFPAS NO SÉCULO XXI

Técnicos do
CFPAS beneficiam de capacitação baseada em
competências

Operadores capacitados em
Gestão de Pequenos Sistemas
de Abastecimento de Água

Q

uinze técnicos do CFPAS frequentaram, de 27 de Janeiro a 21 de Fevereiro do ano
corrente, o primeiro módulo do treinamento baseado em competências
(CBT), ministrado pelo Instituto Dom
Bosco, no âmbito dos esforços da
nossa instituição, com vista a estar
alinhada com as directrizes da Autoridade Nacional de Educação Profissional (ANEP), que exige, como regra
para o funcionamento das escolas,
institutos e Centros de Formação
Profissional, que os cursos sejam modulares e os respectivos formadores
tenham competências específicas
para ministrar esse tipo de formação.
No final da capacitação, os formandos manifestaram a sua satisfação
pelos conhecimentos adquiridos.
Raimundo Meneses, por exemplo,
considera que a formação foi inovadora e interessante e realçou que o
formador deve ter formação teórica
e prática, de modo a poder dar uma
formação mais completa aos seus
discentes. “ O que se pretendeu
com o treinamento dos formadores
é que estes formem pessoas que,
mal saiam da formação, possam
trabalhar imediatamente, numa instituição, sem precisar de um estágio
profissional”. Já Janet Pente e Ângela Djedje corroboraram com o seu
colega e realçaram a importância
da capacitação para o seu trabalho
como formadoras.

Formandos do curso de Gestão de Pequenos Sistemas de Abastecimento de Água, facilitadores e
representantes da AIAS e do Reino dos Países Baixos

V

inte e cinco operadores, provenientes de todas as províncias
do país, beneficiaram de uma
capacitação em Gestão de Pequenos
Sistemas de Abastecimento de Água,
ministrada pelo CFPAS, nas suas instalações, que decorreu de 24 de Fevereiro
a 6 de Março do corrente ano. O curso
foi encomendado pela Administração de
Infraestruturas de Água e Saneamento
(AIAS), entidade que tutela os Pequenos Sistemas de Abastecimento de
Água (PSAA), no país, e financiado pelos
seus parceiros. A capacitação contemplou a componente teórica e prática e,
no âmbito da troca de experiências, os
formandos visitaram os PSAA de Nkobe
e Mahubo, nos municípios da Matola e
Boane, respectivamente.
No seu discurso, por ocasião do encerramento do curso, Frederico Martins,

representante da AIAS, realçou a importância da capacitação, para a melhoria
da cobertura de abastecimento e da qualidade da água fornecida e acrescentou
que os técnicos são qualificados e precisam de estar motivados para melhorar
o desempenho e essa é a meta da AIAS.
“Gostaríamos de apoiar muito mais, mas
é com agrado que verificamos que o movimento do sector privado está a crescer,
refiro-me aos SAA das sedes dos distritos. Hoje, já há mais SAA ligados ao
sector privado. Queremos bom desempenho, qualidade de serviço e satisfação
dos clientes”, disse.
A terminar, o orador vincou que o sector
privado deve crescer de forma estruturada, coesa e sustentável e manifestou
a disponibilidade da AIAS em apoiar os
sistemas, de modo a alcançarem a sustentabilidade.
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O que disseram os participantes?
Após o término da formação, Anselmo
Manuel Caminho, operador e canalizador
do Sistema de Abastecimento de Água
(SAA) do Município de Nhamayabue,
Distrito de Mutarara, província de Tete,
revelou que aprendeu sobre composição de um SAA, formas de captação da
água, bombas, ligações domiciliárias e

como lidar com o público interno e externo. “Agora já sei o que é uma ventosa e estou apto a reparar fugas”, disse,
convicto. Por sua vez, Madalena António
Zeca, oriunda do SAA de Caia, província
de Sofala, corroborou com o colega e
prometeu partilhar o conhecimento adquirido com os outros colegas. Já Hercídio Artur Mazive, operador do Sistema

de Chigubo, em Gaza, anunciou que
já está apto a identificar a origem das
perdas e resolver o problema. Por seu
turno, Ernesto Berro Joaquim, director
e gestor do SAA de Guruè, contou-nos
que aprendeu sobre a parte eléctrica das
bombas e a importância da planificação
das actividades, para o alcance de bons
resultados.

Para jovens desempregados

Capacitação em canalização predial, sistemas
de esgotos, adução e bombagem e electricidade
civil interrompida após 3 semanas de aulas…

Formandos em aula prática de canalização predial

A

nossa instituição ministrou, nas suas oficinas de
bombas, canalização e
electricidade, no primeiro trimestre do
corrente ano, 4 cursos de curta duração,
nomeadamente de canalização predial,
sistemas de esgotos, electricidade civil
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e adução e bombagem, que tiveram a
participação de um total de 75 jovens
desempregados. Entretanto, devido à
pandemia da COVID 19, as aulas foram
interrompidas, volvidas 3 semanas. De
referir que, com a excepção do curso de
electricidade civil, que contou com 15

formandos, cada um dos outros cursos
contou com 20 participantes. Espera-se
a retoma dos cursos, logo que as condições estiverem criadas, para o efeito, no
que se refere às medidas de prevenção
da COVID 19.

Na província do Niassa

Consórcio CFPAS e CGM efectua Estudo Ambiental e Social para o projecto de Construção
de Sistemas de Abastecimento de Água rural

O

Consórcio CFPAS e Environmental Consulting & Solutions
(CGM), contratado pela Agência
Japonesa de Cooperação (JICA), efectuou, no período compreendido entre
Novembro de 2019 e Maio de 2020, um
estudo de base, em 5 distritos da província do Niassa, nomeadamente em

Mavago, Majune, Muembe, Ngauma e
Mandimba. A actividade consistiu numa
avaliação, através de um estudo ambiental e social, da situação de cada um dos
locais onde serão implantados sistemas
de abastecimento de água, na perspectiva de promoção do abastecimento de
água sustentável e práticas de higiene,

nas comunidades alvo.
O estudo resultou na produção de um
manual de boas práticas de gestão ambiental e social, que vai possibilitar que
as instituições envolvidas na implementação do projecto obtenham a licença
ambiental, para a fase de implantação
dos Sistemas de Abastecimento de Água.

Curso básico de Abastecimento de Água ministrado
pelo CFPAS vai passar para o nível médio modular

C

om o intuito de estar alinhado com as políticas de
educação vigentes no país,
que regulam o funcionamento do ensino
técnico, o CFPAS organizou, nos dias 29
e 30 de Junho corrente, em Maputo, um
seminário que visou recolher informação, no âmbito do processo de transformação do seu curso de Abastecimento
de Água, do nível básico para o médio
e, em simultâneo, desenvolver qualificações com currículos actualizados
e de padrões baseados em competências. O evento reuniu técnicos do sector
de Águas provenientes de instituições
como a Águas da Região de Maputo,
Direcção Nacional do Abastecimento de
Água e Saneamento, MOZAPIPE, Plataforma Moçambicana de Água, Blue-zone
e Fundo do Património do Abastecimen-

Quermildo Feniasse, técnico do CFPAS, apresentando o trabalho do seu grupo, numa das sessões
do seminário

to de Água. É de referir que marcaram
também presença os representantes da
Autoridade Nacional de Educação Pro-

fissional, Conselho Municipal da cidade
de Maputo e Instituto de Emprego e Formação Profissional.
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COMUNICANDO

Projecto ORATTA II apoia operadores privados na
gestão de Sistemas de Abastecimento de Água

O

ORATTA II, um Projecto de Água,
Higiene e Saneamento da HELVETAS, financiado por fundos da
HELVETAS, que iniciou a 1 de Janeiro de
2018 e com o seu término previsto para 31
de Dezembro de 2021, na perspectiva de
promover a melhoria da gestão, operação
e manutenção dos Pequenos Sistemas de
Abastecimento de Água (PSAA), nos distritos de Eráti, Mecubúri e Nacarôa, na
Província de Nampula, Chiúre, Macomia e
Ancuabe, em Cabo Delgado, tem apoiado
os operadores privados, desde 2018, na
análise e melhoria do Modelo de negócio, com recurso ao PPP Canvas (https://
ppplab.org/2017/11/pppcanvas/).
Com
efeito, a utilização desta ferramenta, que
foi adaptada aos PSAA, facilitou o estabelecimento de políticas de relacionamento
entre os operadores, o que contribuiu para
a melhoria da prestação de serviços, através do aumento no acesso e disponibilidade de serviços de abastecimento de água
aos consumidores; sensibilização para o
pagamento dos serviços e gestão das reclamações dos consumidores.
Neste sentido, a estruturação dos modelos de negócio dos sistemas tem tido um
impacto positivo, pois os resultados alcançados na gestão privada dos PSAA beneficiados são promissores, por isso o ORATTA
II pretende expandir a ferramenta para outros operadores privados, através da criação de um curso online para o treinamento
dos operadores, em matéria de elaboração
e análise do modelo de negócios dos sistemas de abastecimento de água, através
do PPP Canvas. Refira-se que o ORATTA II
apoiou na elaboração do modelo de negócios, com base no PPP Canvas, os PSAA de
Ancuabe e Metoro, no distrito de Ancuabe;
o PSAA de Eráti sede, no distrito de Eráti, e
o de Milhana, no distrito de Mecubúri.
Pequeno Sistema de Abastecimento de Água de Milhana, no distrito de Mecubúri
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O que disseram os actores?

Juerg Merz monitorando o impacto das actividades do Projecto ORATTA II

P

ara Juerg Merz, director da
HELVETAS, a capacitação
na elaboração de Modelo
de Negócio ministrada aos operadores

fez com que estes mudassem de comportamento, pois passaram a ver o que
os PSAA podem fazer e a oportunidade
de aumentar o número de ligações e me-

lhorar o nível de serviço e das receitas.
“Os operadores estão, agora, mais preparados para gerir os PSAA, uma vez que
o Modelo de negócio simples, no formato de PPP canvas, mostra como o operador pode aumentar a operacionalidade
do sistema”, explicou a fonte. Este posicionamento foi corroborado por Francisco Sumbane, coordenador do ORATTA II,
que acrescentou que a implementação
dos Modelos de Negócio, resultou na
introdução de alternativas de pagamento das facturas de água (via banco) e na
elevação do nível de satisfação dos consumidores. Já Samir Adriano, oficial do
ORATTA II, referiu que o Modelo de negócio permite, aos operadores, traçarem
um caminho em direcção à sustentabilidade dos serviços de abastecimento
de água, razão pela qual definiram, por
exemplo, preços adequados aos consumidores e desenvolveram campanhas
de mobilização, para os consumidores
aderirem ao pagamento pelo consumo
da água.

A capacitação dos operadores dos PSAA, na elaboração
do Modelo de Negócio vai continuar…

S

egundo Juerg, a ideia era de
implementar o Modelo de Negócio em alguns PSAA onde
a HELVETAS investiu tempo e dinheiro,
mas o projecto ORATTA também está a
trabalhar com 2 operadores, em Nampula, onde não tinha qualquer envolvimento. “A nossa pretensão é continuar
com a mesma experiência e fazer a
parceria com o CFPAS, para esta instituição passar a ministrar um curso
online (à distância) sobre o Modelo de
negócio, assim como integrá-lo, como
módulo, no curso de Gestão de Sistemas
de Abastecimento de Água de curta
duração, que ministra, de modo a apoiar
os operadores na operação dos PSAA”,
enfatizou o nosso interlocutor.

Boas práticas do projecto
No que tange a boas práticas, os actores
do projecto elencaram as seguintes:
• Os encontros de coordenação regulares, que envolvem o Governo, Operadores dos Sistemas, representantes dos Consumidores e HELVETAS,
ajudam a melhorar os mecanismos
de prestação de contas entre os
operadores, Governo e consumidores, pois cada instituição apresenta
o balanço das suas actividades realizadas, o que permite a discussão
e a procura de consensos, para melhorar a prestação de serviços, por
parte dos operadores;

• Os operadores fazem reuniões com
a comunidade, para aferir o nível de
satisfação dos clientes e existe um
processo de resposta às reclamações;
• No sistema de abastecimento de
Água de Metoro, houve aumento do
período de distribuição de água, de
5 h/dia para quase 10h/dia, publicitação dos serviços dos sistemas,
na rádio, e redução do preço de ligações de água ao domicílio, para
massificar a aderência de consumidores;
• Presentemente, para elevar o nível
de cobertura do abastecimento de
água, o ORATTA II está a construir,
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•

•

•

•

com sucesso, um PSAA, em Nahipa, no distrito de Mecubúri, porque
existe um operador já identificado
que pode fiscalizar a obra e dar recomendações, uma vez que monitora o
processo de construção e isso está
a surtir efeitos positivos. O operador
foi envolvido no levantamento de
necessidades;
Os operadores de Ancuabe sede,
Chai, Mucojo e Metoro elaboraram,
sozinhos, o modelo de negócio de
Ancuabe e Metoro referente a 2019;
A Escola Primária do Posto Administrativo de Milhana, em Mecubúri,
beneficia de água do PSAA, mas,
em virtude da incapacidade da mesma em pagar pelo consumo da água,
os professores e a comunidade circunvizinha, que consome a água
da escola, fazem uma contribuição
mensal;
O anterior conceito de gestão em
que o operador esperava sempre
receber os apoios do Governo e parceiros, mudou. Agora, o operador
é responsabilizado e já não espera
tudo do governo. O exemplo disso é
o operador de Metoro, que investe o
que ganha, para melhorar o funcionamento do PSAA;
O PSAA de Metoro, apesar de a
água que fornece ser salobre, no período de falta de chuvas, por causa
da cal existente, na região, apresenta um aumento de receitas, número
de ligações e, em termos de gestão,
não há reclamações.

Samir Adriano, oﬁcial do projecto ORATTA II
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Histórias de sucesso
A água mudou a vida dos alunos, em Milhana…
Carlos Araújo, professor da escola de Primária de Milhana (Mecubúri), contou à
nossa reportagem que, antes da entrada do novo operador, o abastecimento de
água era crítico, de tal forma que as crianças abandonavam a escola para procurar
água, quando estivessem com sede, nos intervalos, e voltavam com as aulas a
decorrer, algo que já não acontece, porque a escola agora tem água canalizada.
Segundo o professor, hoje, graças ao acesso à água, por parte dos alunos, a vida da
escola mudou, as crianças andam sempre limpas, já não perdem minutos de aulas
em busca do precioso líquido e o seu rendimento escolar melhorou.

A água passou a ser vista como um negócio
Samir Adriano, oficial do ORATTA II, revelou ao editor desta publicação que, graças
à capacitação na elaboração do plano de negócios ministrada aos operadores dos
PSAA, estes passaram a encarar o serviço de distribuição de água como um negócio e, para o efeito, sabem que é necessário diagnosticar o que o PSAA precisa
para ser sustentável e rentável. A título de exemplo, Samir revelou que o operador
do sistema de Milhana, no distrito de Mecubúri, constatou que os seus consumidores não tinham possibilidade de pagar o valor de 1mt/20L, nos fontanários, pelo
serviço e desenhou um sistema para cada família pagar 20mt/mês, o que massificou o acesso à água, mediante o pagamento de um valor razoável.

Impacto da implementação do Modelo
de Negócio

M

aria Samuel, cobradora
de um dos fontanários de
Namapa (Eráti), afirmou
que, após a capacitação proporcionada
pelo ORATTA II, sobre a elaboração do
Modelo de negócio, o operador ajudou
o PSAA a melhorar o fornecimento de
água e o pagamento pelo consumo de
água, graças à sensibilização que faz
aos consumidores.
Já em Mecubúri, Constantino, operador
do PSAA de Milhana, reconhece que
a capacitação que beneficiou sobre a
elaboração do Modelo de negócio despoletou mudanças, graças à sensibilização feita por ele. A título de exemplo,
mencionou que até o Administrador do
Distrito de Mecubúri ficou sensibilizado
e instruiu-lhe que cortasse água a quem
não pagasse, incluindo instituições

públicas. “A capacitação abriu-me os
olhos, para gerir, de forma sustentável, o
PSAA. Só para elucidar, já começamos a
reparar fugas de água, nos fontanários,
substituindo as torneiras, o relacionamento com os consumidores é bom e
muitas pessoas manifestaram interesse
em efectuar ligações domiciliárias”, concluiu.

O que disseram os consumidores do PSAA de Milhana
A voz dos consumidores é crucial, para
aferir a qualidade dos serviços prestados, após a capacitação dos operadores
na elaboração do Modelo de Negócios.
Neste sentido, Jorge Fernando Alexandre congratulou-se com a chegada
do operador do PSAA, pois as famílias,

agora, têm água em casa, durante todo
o dia, e já não percorrem distâncias longas, para obterem o precioso líquido. “A
vida mudou muito, porque temos água
disponível a qualquer hora, para a nossa
higiene individual e colectiva, pautamos
pela higiene e a loiça e a roupa estão
sempre limpas”, disse a fonte. Segundo

o nosso interlocutor, o operador sensibiliza os consumidores para pagarem as
facturas de água, de modo a garantir a
sustentabilidade do PSAA. “Os consumidores fazem uma contribuição mensal de
20,00MT, que é entregue aos cobradores,
para efeitos de aquisição de peças para a
reparação de avarias ligeiras”, elucidou.

Já Carlos Araújo, professor na escola
Primária de Milhana, confirmou as afirmações de Jorge e acrescentou que há
interesse em mais ligações domiciliárias.
“O balanço do desempenho do operador
é positivo. A higiene melhorou. Agora
penso produzir hortícolas, em casa, porque tenho água perto”, rematou.

Ecos de Namapa, Ancuabe e Metoro

Sistema de Abastecimento de Água de Ancuabe

E

m Namapa, distrito de Eráti,
o operador Marcelo Cipriano regozijou-se por já saber
trabalhar com as comunidades, lidar de
bons modos com os consumidores e conhecer a radiografia do próprio PSAA,
para promover a sua sustentabilidade.
“Após a capacitação na elaboração do
Modelo de Negócio, mudei o método
de trabalho, investiguei quantos consumidores o PSAA tem, quais as suas
preocupações e elaborei um plano de
actividades que me permitiu saber quais
as necessidades para tornar o sistema

sustentável”, afirmou.
Em Ancuabe, Martinho Vasco, representante da empresa Kutenda, operadora
do PSAA de Ancuabe, enalteceu a importância da capacitação que recebeu,
em matéria de elaboração do Modelo de
negócio, no controlo dos indicadores de
abastecimento de água, na percepção da
demanda e pelo facto do Modelo de negócio constituir uma base de dados para
a realização de actividades. “O relacionamento com o governo e consumidores
melhorou, por via da sensibilização feita
pelo operador”, acrescentou a fonte.

No Posto Administrativo de Metoro,
Eduardo Muatete, operador do PSAA
local, revelou ao editor desta publicação que a capacitação na elaboração do
Modelo de negócio ajudou a melhorar
o relacionamento com os clientes, proporcionou um número maior de pessoas
com acesso à água e dotou-lhe de habilidades para fazer um Modelo de negócio. “Aprendi a fazer melhor o plano
de actividades, o que melhorou a gestão,
sobretudo a monitoria e o controlo do
PSAA, bem como a operação, facturação
e prestação de contas”, disse.
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Lições aprendidas
Os depoimentos recolhidos dos actores e
beneficiários da capacitação na elaboração do Modelo de negócio mostram que
as lições aprendidas foram as seguintes:
• Não basta ter uma ferramenta para
melhorar a gestão, é preciso capacidade e, sobretudo, vontade de dar
um serviço de qualidade e isso é
bom para a população e para o operador ganhar dinheiro;
• Manter uma boa coordenação e
colaboração com os actores do Governo local impulsiona o comprometimento dos envolvidos;
• O sucesso das actividades de implementação carece do acompanhamento e assistência técnica aos
parceiros, a nível do Serviço Distrital
de Planeamento e Infra-estruturas
(SDPI) e da área social;
• O cometimento das lideranças locais facilita a monitoria do funcionamento dos PSAA;
• Não se pode gerir um PSAA que não
tem capacidade de ser sustentável,
por si;
• O conhecimento na elaboração do
Modelo de negócio facilita o uso
racional dos fundos e a gestão dos
recursos humanos;
• O Modelo de negócio faz ver, ao
operador, que o PSAA é autónomo
para produzir valores para os seus
colaboradores e, por isso, deve ser
gerido como empresa.

Desafios
Relativamente a desafios, Francisco
Sumbane enumerou os seguintes:
• Continuar a impulsionar os Governos, a nível distrital, para aderirem
ao processo de delegação dos serviços de gestão e operação dos PSAA;
• Promover um método de tratamento
de água eficaz e de fácil uso e acesso, a nível das comunidades;
• Sensibilizar os Governos distritais
para cumprirem os seus deveres no
pagamento de facturas de água.
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Projecto de Resposta ao Kenneth
apoia famílias a reerguerem-se

Limpeza de um poço

A

s fortes chuvas e ventos
que devastaram a província de Cabo Delgado, entre os dias 24 e 26 de Abril de 2019 e
as inundações causadas pelos rios, não
só destruíram centenas de casas e bens
das comunidades, mas também afectaram as fontes de água. Perante este cenário, a Helvetas Swiss Intercooperation
(Helvetas) não ficou indiferente e decidiu
contribuir para melhorar a vida das famílias atingidas pelas intempéries. Foi
assim que surgiu o projecto de Resposta ao Kenneth, financiado com fundos
da própria Helvetas, Cooperação Suíça
(SDC), Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF), SolidarMed e Swiss
Solidarity.
O projecto, implementado pela Helvetas,
em colaboração com a SolidarMed, no
âmbito de resposta à emergência, de-

senvolveu diversas actividades de limpeza e desinfecção de fontes de água,
nos distritos de Chiúre, Ancuabe, Mecúfi
e Ibo, onde obteve bons resultados.
Inicialmente, segundo Juerg Merz, Director da Helvetas, a meta era a reabilitação, desinfecção e melhoria (pequenas
reabilitações) de 123 poços, mas depois,
no terreno, o projecto constatou que as
bombas tinham sido destruídas pelo ciclone e as antigas, com mais de 25 anos,
foram trocadas por novas. “Também trabalhamos com as comunidades, para,
de novo, promover o saneamento, que
continua a ser um desafio, porque havia
famílias novas que não construíram latrinas e outras com latrinas destruídas
que não tinham sido reconstruídas e,
nesse sentido, distribuímos 857 lajes, às
famílias mais vulneráveis, no distrito de
Mecúfi”, explicou.

Lições aprendidas
Para o Director da Helvetas, uma das lições tiradas é que a colaboração com parceiros locais (AMASI e AMA) foi muito importante, porque estes têm uma relação excelente com as autoridades locais e o projecto fez uma parceria muito boa para
implementar, o máximo possível, as actividades desejadas. “ Outra lição é que a coordenação com os parceiros com quem
trabalhamos, refiro-me ao Governo, Direcção Provincial de Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (DPOPHRH) e Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), é fundamental, para o alcance de bons resultados”, enalteceu.
Para Juerg Merz, no futuro, é preciso motivar mais os parceiros, para responderem à emergência. “O problema maior, em
projectos de emergência, é a questão do tempo e nós somos lentos, na resposta, pois precisamos de tempo para ter os equipamentos e materiais e é imperioso trabalharmos para reduzir o tempo de resposta”, explicou.

O projecto levou água potável às populações
afectadas pelo ciclone Kenneth

A

comunidade de Nacoja A,
no distrito de Chiúre, foi
uma das mais fustigadas
pelo ciclone Kenneth. Além da destruição de casas, as inundações afectaram
as duas fontes existentes, tendo sido
contaminadas pelas fezes resultantes do
desabamento das latrinas e/ou prática
de fecalismo a céu aberto. Este facto é
testemunhado por Teresa Abibo, de 26
anos de idade, residente local, que viu
parte da parede da sua humilde habitação a desmoronar e confirmou que
uma das maiores preocupações estava
relacionada com água para o consumo
da sua família. “Após o ciclone, disseram-nos que devíamos ser cautelosos,
em relação à água para o consumo, pois
corríamos o risco de apanhar diarreia ou
cólera”, comentou. A nossa interlocutora sente-se agora bastante feliz porque
a sua família consome água limpa, graças ao projecto Resposta ao Kenneth. “A
comunidade estava preocupada com a
qualidade de água, mas hoje isso já não
é problema”, disse.
Comentando sobre o impacto do projecto, Bonifácio Júlio, presidente do Comité
de Água e Saneamento (CAS) de Nacoja
A, disse que a população andava apreensiva em relação às condições das fontes
de água da sua comunidade, mas agora
a situação melhorou bastante. “Hoje te-

mos certeza que a água que consumimos
é limpa”, afirmou. Já Anselmo Carimo,
presidente do CAS da comunidade de
N’mala, revelou que a sua comunidade
dispõe apenas de uma fonte de água,
para cerca de 460 famílias, por isso é imperioso que, para além de se garantir a
qualidade de água, também se pense em

reabilitar ou construir mais fontes para a
população. Esta asserção é corroborada
por Amina Assane, que confirmou a versão de Carimo sobre a escassez de água,
na comunidade de N’mala, e em relação
à qualidade de água, que reitera ser potável, graças à limpeza dos poços feita
pelo projecto.

Limpeza e desinfecção de fontes de água

Desinfecção de um poço

Com a passagem do ciclone Kenneth, na
província de Cabo Delgado, alguns poços

localizados nos distritos Chiúre, Mecúfi,
Ancuabe e Ibo ficaram expostos ao risco
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de contaminação ou foram contaminados. Em resposta à situação, foram levadas a cabo uma série de actividades, com
vista a garantir que as populações das
regiões afectadas voltassem a consumir
água segura, designadamente a retirada
de água, limpeza das paredes, colocação
de cloro e análise da qualidade de água,
facto comprovado por Anselmo Carimo,
que destacou a limpeza de poços como
uma actividade que vai reduzir o índice
de doenças hídricas.

Melhoramento do saneamento
básico
As chuvas e ventos fortes fizeram desabar latrinas de dezenas de famílias,

colocando os residentes de Mecúfi numa
situação de acesso ao saneamento deficitário. A título de exemplo, aquando da
passagem do ciclone Kenneth, Nharia
Ussene, residente no distrito de Mecúfi,
não só viu o tecto da sua casa ser arrancado pelos ventos fortes que se fizeram
sentir, entre os dias 24 e 26 de Abril de
2019, como também assistiu, impotente, ao desabar da sua casa de banho.
“A chuva destruiu a minha latrina! Eu
e a minha família passámos a praticar
o fecalismo a céu aberto, nas matas”,
lamentou.
Com um agregado familiar constituído
por 11 pessoas, Nharia beneficiou da
construção de uma latrina melhorada,
no âmbito do projecto Resposta ao Ken-

neth. “A minha família foi uma das primeiras a ser contemplada e fiquei muito
feliz. Hoje já podemos fazer as nossas
necessidades de forma segura e com alguma privacidade”.
Já Assuli Nkussi, beneficiário de uma laje,
defendeu que a latrina melhorada é cómoda e segura. Para a fonte, a construção da
latrina melhorou a situação de higiene da
sua família. “Foi uma enorme alegria ter
sido contemplada com uma laje, pois, de
hoje em diante, a minha família deixará de
contrair doenças ligadas à falta de higiene”, congratulou-se. Este sentimento foi
manifestado por Abida Afido, igualmente
contemplada com uma laje.

O projecto promoveu a
massificação da
construção de latrinas…

N

a aldeia de Muinde, mesmo antes da passagem do
Kenneth, as famílias praticavam o fecalismo a céu
aberto, mas, com a construção de lajes para as famílias afectadas pelo ciclone, em Mecúfi, a consciência dos moradores sobre as boas práticas de higiene melhorou.
Como resultado da sensibilização das comunidades, paulatinamente, com o apoio do projecto, as famílias afectadas vão construindo
as suas latrinas, acelerando, assim, o processo de melhoria da cobertura de saneamento, no meio rural. Este cenário é comprovado
por Santos Inusso, secretário de bairro, em Muinde, que confirmou,
à nossa reportagem, que a comunidade está sensibilizada para
construir latrinas e a maior parte das famílias já recebeu lajes e,
por isso, está a aderir às boas práticas de higiene.
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latrina construída no âmbito do projecto de Resposta ao Kenneth

Fonte de água no âmbito do projecto Kalai II, no distrito de Namuno

Projecto Kalai II na vanguarda da promoção do
saneamento, higiene e abastecimento de água rural

O

Kalai, que significa longo prazo,
em Emakua, é um projecto de
Abastecimento de Água e Saneamento (AAS) financiado com fundos
da charity:water, uma organização Norte
americana. A primeira fase de implementação do Projecto Kalai foi concluída
em 30 de Junho de 2019 e a segunda iniciou a 1/7/2019 e termina a 30/6/2020.
O foco do Kalai II é o Abastecimento de
Água e Saneamento, nos distritos onde
opera, sendo 3 da Província de Cabo Delgado (Ancuabe, Chiúre e Namuno) e 2 da
província de Nampula (Eráti e Mecubúri).
Na primeira fase, o distrito de Namuno
não fez parte da intervenção do projecto.
Relativamente à implementação das
actividades do projecto, Juerg Merz,
Director da Helvetas, considerou que se
registaram melhorias, comparativamen-

te à primeira fase (Kalai I), e as metas
planificadas serão atingidas no prazo
estabelecido. Segundo Sharmila Moiane, coordenadora do Kalai II, as metas
previstas para esta fase, designadamente 50 furos Novos (10, em cada distrito)
e 75 furos por reabilitar (15, em cada
distrito), foram alcançadas em tempo recorde e a meta foi ultrapassada. A nossa
fonte contou-nos que se tinha projectado
a construção de 1 Sistema de Abastecimento de Água (SAA), mas decidiu-se
converter os fundos anteriormente direccionados à construção do SAA, para a
abertura de 7 furos Novos e reabilitação
de 5, em Mecubúri.
Com relação ao saneamento, a coordenadora do Kalai II afirmou que havia previsão de se declarar Livre do Fecalismo
a Céu Aberto (LIFECA), cada comunidade

que se beneficiou de uma fonte e, nessa perspectiva, o Kalai II pensava ter 25
comunidades LIFECA, em cada distrito,
em função do número de fontes planificadas, mas como já tinha sido alcançado
um número maior das mesmas, no Kalai
I, parte das fontes foi construída para
essas comunidades que já eram LIFECA,
mas não tinham fontes de água.
No âmbito da promoção da sustentabilidade, a nossa interlocutora contou-nos
que o projecto capacitou Comités de
Água e Saneamento (CAS), responsáveis
pela manutenção do funcionamento das
fontes de água, e Comités de Saneamento (CS), responsáveis pela promoção
e manutenção do saneamento.
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Um projecto onde o saneamento e água são faces da mesma moeda…

A

coordenadora do Kalai II
explicou que, por causa da
abordagem usada no Kalai
I, onde o saneamento vinha primeiro e
a água depois, o projecto conseguiu
um número elevado de comunidades
LIFECA, mas não conseguia dar água
e saneamento, em simultâneo, porque
os furos eram negativos. “No Kalai II,
trouxemos água primeiro e, quando há
confirmação de um furo positivo, tornamos a comunidade LIFECA. No caso das
comunidades já LIFECA, fazemos furos”,
explicou a fonte.

Lições aprendidas
Uma lição importante referida por Sharmila é que a continuidade de um projecto, tal como acontece com o Kalai II, que
foi precedido pelo Kalai I, é uma vantagem, pois permite a correcção de aspectos que não foram bem conseguidos, na
fase anterior.
Por sua vez, Odete, coordenadora da
AMASI, defende que uma grande lição
que a Associação de Educadores de Consumidores de Água (AMASI) tira, como
uma organização pequena, que trabalha
em parceria com a HELVETAS, é que o
projecto Kalai foi uma escola, para a
associação. Para a fonte, a capacidade
que a HELVETAS tem de ensinar fazendo é crucial, para a evolução da Associação que coordena, “porque somos
capacitados naquilo que nós fazemos e
temos momentos de planificação, para
ver o que está a ser bem feito e esta é
a melhor forma de sermos capacitados”,
reconheceu.
Odete mencionou ainda, como lições trazidas pelo projecto, a percepção de que
o papel da liderança local e a sensibiliza-
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Beneﬁciária do Kalai II, defronte da sua latrina

Sharmila Moiane, Coordenadora do projecto Kalai, monitorando as actividades de implementação
do projecto

ção da comunidade, acompanhada pela
criação e capacitação de Comités de
Água e Saneamento, contribuem para a

mudança de comportamento das comunidades, do ponto de vista de gestão das
fontes, saneamento e higiene.

Desafios
Os intervenientes no projecto Kalai II
enumeraram os seguintes desafios:
• Prosseguir com actividades de água
e saneamento obedecendo às recomendações do governo, em termos
de medidas de prevenção da COVID 19, para contornar a eventual
indisponibilidade das pessoas para
encontros;
• Aprimorar as habilidades de comunicação com comunidades afectadas
pelo ciclone Kenneth, pois estão em
processo de recuperação, depois de
terem perdido tudo ou quase tudo;
• Convencer as pessoas a fazer trabalho voluntário, mesmo que estas
dêem primazia à luta pela sobrevivência, devido à subida do custo de
vida e à conjuntura internacional;
• Continuar a servir as comunidades
rurais das zonas mais recônditas e
vulneráveis;
• Construir Sistemas de Abastecimento de Água, nas sedes das localidades, com vista a expandir as
ligações domiciliárias para o melhor
conforto das comunidades rurais;
• Levar os parceiros do governo a observarem as regras contratuais;
• Ajustar o número de técnicos, por
distrito, para evitar sobrecarga de
trabalho;
• Promover a construção de cercos
de blocos e cimento, nas fontes de
água.

Boas práticas
Os actores e parceiros destacaram, como
boas práticas, o facto de o projecto:
• Continuar a privilegiar os encontros
de coordenação com os parceiros,
que visam a partilha de informação
entre distritos e troca de experiências e planificação conjunta das actividades de reflexão sobre os desafios e oportunidades que podem ser

Fonte de água construída, no âmbito do kalai II

partilhados, em cada distrito, importantes no desempenho do projecto;
• Fazer auscultações públicas como
parte da prestação de contas às comunidades;
• Promover a troca de experiências
entre Comités de Água, porque há
alguns com boa experiência, na
recolha de fundos, que podem partilhar o seu saber e ajudar os mais
fracos, na recolha das contribuições
mensais das famílias, no âmbito
da sustentabilidade das fontes de
água;
• Trabalhar em Namuno, um distrito
distante, com vias de acesso difíceis, e ter atingido um número de
furos acima do planificado, porque
houve uma boa gestão dos fundos
alocados;

• Pensar na sustentabilidade e realizar as actividades a pensar no pós
-projecto;
• Ter uma boa colaboração com o parceiro charity:water e fazer o seguimento dos orçamentos aprovados
pelo parceiro;
• Trabalhar nas componentes de água
e saneamento, em simultâneo, porque, se houver água sem saneamento, as doenças de origem hídrica vão
continuar;
• Trabalhar em equipa (Governo Distrital, AMASI e a própria HELVETAS)
e haver uma coordenação entre os
integrantes da equipa, para se alcançar os objectivos do projecto;
• Ser rigoroso, na gestão de processos, o que levou os SDPI a adoptar a
cultura de prestação de contas.
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Impacto do projecto
Para Juerg Merz, Director da HELVETAS,
o projecto teve um impacto positivo, pois
há mais conhecimento do que acontece
no campo, melhorou o acesso à água,
a latrinas e ao conhecimento, por parte
das comunidades. Por seu turno, Bernard Salumu, gestor de Administração
e Finanças da HELVETAS, referiu que o
projecto proporcionou muitas lições e os
resultados do Kalai II superaram os da
primeira fase do projecto. “Agora, a população rural está a ver a água jorrar e
a pautar por boas práticas de higiene e
saneamento. É um projecto com impacto
na saúde pública, porque as doenças reduziram drasticamente. Estamos a fazer
algo muito importante, para as comunidades rurais, sobretudo as mais desfavorecidas”, concluiu Bernard.
Já Odete, coordenadora da AMASI, Associação que implementa as actividades
do Kalai II, destacou a mudança de vida,

nas comunidades, graças ao Kalai, que
está a instalar fontes novas e a reabilitar
as avariadas, diferentemente de outros
projectos que só instalam fontes e retiram-se.
Por seu turno, Frederique Varieque, Director dos Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas (SDPI) de
Mecubúri, mostrou-se satisfeito com o
desenrolar do Kalai II, primeiro, no âmbito do Abastecimento de Água, porque a
taxa de cobertura aumentou, de 51,47%
para 52,63%, mesmo considerando o aumento da população, assim como a de
saneamento, que passou de 19.7 para
23,1% e as pessoas estão a aderir às
boas práticas.
No que tange ao distrito de Namuno, de
acordo com Vicente António, Director do
SDPI, o Kalai II trouxe água de qualidade
e veio alegrar as comunidades, que sofriam muito, antes da chegada do projecto, opinião corroborada por Isidro Jacin-

A voz dos beneficiários

N

o distrito de Mecubúri,
Tonito Lázaro, chefe da
aldeia de Muaja, destacou, como ganhos trazidos pelo projecto
Kalai, a reabilitação de fontes de água,
a criação de Comités de Água e Saneamento (CAS) e a construção de latrinas e
acrescentou: “ A comunidade está prestes a ser declarada LIFECA”.
Já José Somar, presidente do CAS, na
comunidade de Mesa, no distrito de Ancuabe, além do mencionado por Tonito,
valorizou a sua participação na troca de
experiências entre CAS, na comunidade de Tacatane, em Mecubúri, porque
aprendeu sobre a construção de cercos
e preenchimento dos cadernos actualizados de manutenção. “O projecto reabilitou 4 fontes e a população consome
água potável dos furos. Cada família
contribui 20,00mt mensais, para garan-
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Beneﬁciário junto à sua latrina

to, técnico do SDPI de Namuno e chefe
de Ncomate, que revelou a ocorrência
de uma subida da taxa de cobertura do
abastecimento de água de 5 para 12%,
ou seja, um incremento de 7%. Quanto
ao saneamento, Isidro afirmou que, nas
comunidades do Posto Administrativo de
Meloco, onde o kalai II opera, até Junho
de 2020, a cobertura foi de 78%, mas,
em Dezembro de 2019, chegou a atingir
os 92%. A regressão da percentagem do
saneamento deveu-se ao desabamento
de latrinas, devido às chuvas, todavia,
no presente momento, as famílias que
ficaram sem as suas latrinas estão a
construir novas, porque as boas práticas
de saneamento foram bem assimiladas
pelas comunidades. Por seu turno, Cesário Basílio, secretário de Nanhupo,
acrescentou que está feliz por ver mais
pessoas com acesso à água potável próxima das suas casas.

tir a sustentabilidade das fontes”, disse.
Por sua vez, Fernando Quinova, residente
na aldeia de Napuco, Posto Administrativo de Ocua, distrito de Chiúre, reiterou
as afirmações dos interlocutores que lhe
precederam.

No distrito de Namuno, Orlando Taibo,
Secretário da aldeia de Minheweni, destacou as boas práticas de saneamento e
higiene trazidas pelo kalai e regozijouse pelo facto de os residentes na sua
aldeia terem água perto e acrescentou:

“ O kalai trouxe 2 fontes de água e ensinou-nos boas práticas de saneamento
do meio”. Para a fonte, a vida melhorou,
opinião corroborada por António Orlando, secretário da aldeia de Muanona, e
chefe de higiene, no CAS local.

Histórias de sucesso
Boas práticas replicadas por comunidades fora do Projecto
Maria Florinda, oficial do Kalai, contou ao repórter deste periódico que o projecto está a desencadear a disseminação de boas
práticas de saneamento do meio e higiene, de tal forma que as comunidades vizinhas que não beneficiam da assistência do
Kalai, por verem as suas congéneres a construir latrinas e sem precisarem de ser sensibilizadas, já têm latrinas, usam sistemas
de lavagem das mãos, fazem aterros sanitários e possuem copas, para conservação de loiça, tal como fazem as comunidades
beneficiadas pela intervenção do kalai.

Latrinas com aparência de casas
As latrinas construídas, no âmbito do Kalai II, resultaram da criatividade das famílias. A propósito, Maria Florinda narrou, ao
editor desta revista, que as actuais latrinas, além de serem maiores que as da fase anterior do projecto, contemplam dois
compartimentos espaçosos, um para a latrina e outro para o banho, com cobertura e um corredor, no interior da construção,
fazendo lembrar uma casa. “As latrinas actuais têm muita qualidade, são bonitas, grandes, confortáveis, contemplam um
Sistema de lavagem das mãos e garantem privacidade a quem as usa”, elogiou Florinda, orgulhosa do efeito cascata que o
projecto provocou.

Trabalhar em blocos para atingir os objectivos
O alcance dos objectivos de um determinado projecto, no período estipulado, não é fácil e pior se o tempo for reduzido em
um mês, como foi o caso do kalai II, todavia, este foi bem sucedido. Maria Florinda, oficial da HELVETAS, relatou ao editor
desta publicação que, para contornar a prorrogação do Kalai I, que retirou o primeiro mês do kalai II, e conseguir alcançar os
objectivos do projecto, a AMASI, estrategicamente, articulou as equipas, de forma a trabalhar em blocos. Assim, aproveitando
o facto de as actividades, no distrito de Eráti, terem sido concluídas em tempo record, movimentou a equipa lá colocada, para
ajudar a equipa de Mecubúri a declarar comunidades LIFECA e a treinar Comités de Água. A estratégia resultou e os objectivos
do Kalai II foram alcançados.

Projecto kalai envolvido na prevenção da COVID 19

A

pandemia da COVID 19
está a preocupar o mundo e Moçambique não
é excepção. O projecto Kalai II, ciente
dos desafios trazidos pela doença, não
podia ficar indiferente. Para responder à pandemia da COVID 19, segundo
Sharmila Moiane, a Helvetas e parceiros reprogramaram-se. Nesta perspectiva, o Projecto Kalai teve necessidade

de converter os fundos destinados à
auto-avaliação dos Comités de Água e
Saneamento e de avaliação Pós LIFECA,
que estavam previstas, no âmbito do
Pré e pós implementação (PPIA), para a
realização de actividades de prevenção
da propagação da COVID 19, no distrito
de Mecubúri, porque, neste momento
de pandemia, é primordial assegurar a
disponibilidade de água para ajudar na

lavagem das mãos.
Com efeito, o projecto desenhou acções
concretas, no distrito de Mecubúri, visando contribuir para a prevenção da
doença, sobretudo nas populações mais
vulneráveis. É assim que, presentemente, o projecto está a levar a cabo, com
os seus parceiros, acções concretas,
nomeadamente a disponibilização de
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sabão, realização de palestras de sensibilização e campanhas de educação das
comunidades, na rádio.
Por sua vez, Jackson Uaniheque, oficial
sénior do projecto Kalai II, contou, ao
nosso repórter, que, por ser uma actividade nova que visa responder às necessidades de veiculação de informação
importante, relacionada com a prevenção da COVID 19, o projecto trabalha
com a rádio comunitária, em Mecubúri,
para disseminar mensagens de prevenção, aproveitando o poder que esta tem
de influenciar as comunidades. “ O projecto da rádio cinge-se à educação das
comunidades, para aderirem às medidas
de prevenção, e ao acompanhamento do
trabalho dos parceiros”, clarificou.
De acordo com a fonte, o kalai vai trabalhar com pessoas influentes, para transmitir mensagens educativas, na rádio.
“Prevemos envolver 7 pessoas influentes
(3 líderes religiosos, 1 líder de cada um
dos 3 partidos políticos mais votados e
1 membro do governo distrital). A ideia
é tentar influenciar as comunidades, de
todos os lados, para que cada um se sinta responsável por prevenir-se da COVID
19”, afirmou, para acrescentar: “A rádio
tem a missão de anunciar quais as lojas
onde as famílias mais vulneráveis devem
ir levantar o sabão, qual o horário e as
datas de levantamento do detergente”.
Segundo Samir Adriano, as famílias vulneráveis receberão senhas (voucher),
para o levantamento gratuito do sabão,
na loja, e o comerciante é subsidiado em
2,00Mt, por cada barra de sabão distribuída. “Neste processo, estamos a colaborar com a rádio local do distrito de
Mecubúri, para continuar a mobilização
da comunidade, com vista à tomada de
medidas de prevenção da COVID 19 e
compra do sabão”, explicou.

Sistema que facilita a Lavagem das mãos às pessoas com necessidades especiais

Sessão de distribuição de sabão, para higienização das mãos, no âmbito da prevenção
da propagação da COVID 19
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Papel dos Parceiros do Kalai II, no âmbito da
prevenção da COVID 19

N

o âmbito da implementação das actividades de
prevenção da propagação
da COVID 29, o Kalai II tem como parceiros o governo distrital e a AMASI, que
trabalham com as comunidades mais
vulneráveis. Com efeito, segundo Samir

Adriano, oficial da Helvetas, o Kalai II
tem apoio das autoridades, a nível das
comunidades, para a identificação das
famílias beneficiárias que terão direito a
sabão gratuito, pago pelo Kalai.
Presentemente, de acordo com dados
fornecidos pela coordenadora da AMA-

SI, Odete Muchanga, foram assinados
contratos com 5 comerciantes, em Namina, 9, em Muite, e 15 em Mecubúrisede. Neste âmbito, em Namina, 1550
pessoas vão beneficiar-se de sabão gratuito; em Muite, 2375 e, em Mecubúrisede, 1205.

Prevenção da COVID 19, nas fontes de
abastecimento de água

N

o âmbito das acções de prevenção, Jackson Uaniheque explicou, ao nosso repórter, que o Kalai II está a instalar baldes
de 20 litros, com torneiras, nas proximidades das fontes de água, para os utentes,
antes de tirarem água na bomba, lavarem
as mãos, como medida de prevenção da
COVID 19, porque urge evitar que a bomba e as pessoas fiquem contaminadas e,
para isso, é preciso higiene nos lugares
com os maiores aglomerados. “Ao nível
de Mecubúri, prevemos beneficiar 20000
pessoas, beneficiários directos, estamos
a fazer a distribuição de panfletos com
medidas de prevenção na língua local e
em português, para ajudar na comunicação”, disse.
Segundo informação facultada por Odete Muchanga, na comunidade de Namina, 1995 pessoas participaram em palestras de prevenção da COVID 19; em
Muite, 2413 e, em Mecubúri-sede, 955.
No concernente às estações de lavagem
das mãos, em Namina, foram entregues
15, em Muite, 29 e, em Mecubúri sede,
25, beneficiando 5695, 8677 e 5098 pessoas, respectivamente. Já no que tange
a sistemas de lavagem das mãos, em

Namina, foram entregues 320, em Muite, 475 e, em Mecubúri-sede, 241, be-

neficiando 1600, 2375 e 1202 pessoas,
respectivamente.

Sistema de lavagem das mãos, para os utentes não contaminarem a fonte de água e prevenirem-se da COVID 19
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Actividades realizadas pela PLAMA,
no primeiro semestre:

A

Plataforma Moçambicana
de Água (PLAMA) desenvolveu actividades importantes, ao longo do primeiro semestre
de 2020, com destaque para a realização

da primeira sessão ordinária e primeira sessão extraordinária do Conselho
Directivo, a realização de visitas aos
sócios, a realização da avaliação ORIA,
a assinatura do contrato directo com a

Embaixada do Reino dos Países Baixos,
bem como a participação no evento alusivo às celebrações do Dia Mundial da
Água. Confira, a seguir, o desenvolvimento destas actividades:

Conselho Directivo da PLAMA realiza a primeira sessão ordinária

Imagem: Membros do Conselho Directivo da PLAMA reunidos durante a primeira reunião ordinária

O

Conselho Directivo da PLAMA
realizou, no dia 14 de Fevereiro
de 2020, a sua primeira sessão
ordinária, na qual participaram oito (8),
dos nove (9) membros que compõem o
Conselho Directivo, e, como convidados,
a representante da Embaixada do Reino
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dos Países Baixos e o secretariado executivo da PLAMA. Na abertura da sessão, o Presidente do Conselho Directivo
submeteu, aos membros do Conselho
Directivo, para efeitos de apreciação e
aprovação, a acta da 4ª sessão ordinária 2019, o relatório do quarto trimestre

2019, o relatório anual 2019 e o relatório
do Estudo de Base dos sócios da PLAMA,
documentos que mereceram aprovação.
Na ocasião, os membros do Conselho
Directivo parabenizaram o secretariado
executivo pelo trabalho que vem desenvolvendo.

PLAMA realiza a primeira sessão
extraordinária do Conselho Directivo
A PLAMA realizou, no dia 18 de Junho de
2020, sob a presidência do Conselho Directivo, a primeira sessão extraordinária,
via plataforma digital Skype, dadas as
circunstâncias da propagação da pandemia da COVID-19 e devido à declaração
e prorrogação do estado de emergência
vigente no país, que tem como uma das
orientações a serem seguidas o distanciamento social.
A reunião contou com a participação de
um total de seis membros (6), dos nove
(9) que compõem o Conselho Directivo
(CD). Como convidados estiveram presentes o Secretariado Executivo da PLAMA e a Embaixada do Reino dos Países
Baixos.

PLAMA realiza visitas no âmbito da
Gestão de Sócios
Ao longo do primeiro semestre de 2020,
no âmbito da Gestão dos Sócios, foram
realizadas visitas a alguns sócios da
PLAMA, com o intuito de fortalecer as
relações entre a Associação e os seus
membros e auscultar os sócios sobre
os seus interesses, no que concerne à
partilha de informação e prestação de
serviços que a PLAMA poderá oferecer
aos mesmos, futuramente.
As visitas foram realizadas pelo secretariado executivo, representado
pelo Gestor Operacional Sénior, que
deu início às suas funções, em meados de Fevereiro do corrente ano.
Nesta perspectiva, até ao final do mês
de Março, no contexto de gestão dos
membros da PLAMA, foram efectuadas
visitas aos seguintes sócios: FIPAG, ITGEST, BLUE ZONE, GAUFF e SIZABANTU.
De referir que a gestão dos sócios, após
a declaração do estado de emergência,
passou a ser feita, de forma continuada,
através de chamadas telefónicas e troca
regular de e-mails.
As visitas também contemplaram a
CONSULMAR, uma empresa de Consul-

toria nas áreas hidráulicas, marítimas e
portuárias, com forte potencialidade de
vir associar-se à PLAMA.
No entanto, as visitas presenciais previstas entre o mês de Abril e finais do
mês de Junho, tiveram que ser adiadas,
para uma data mais oportuna, devido à
imposição de distanciamento social derivado da propagação do Coronavírus, no
país. Assim sendo, o secretariado executivo da PLAMA, no contexto da gestão
dos sócios, continuou a monitorar as
actividades, através do uso de meios alternativos, isto é, o uso de plataformas
digitais (troca de e-mails) e de chamadas
telefónicas, que eram efectuadas regularmente.

PLAMA obtém resultado satisfatório
na avaliação ORIA e assina contrato
directo com a Embaixada do Reino
dos Países Baixos

A Associação PLAMA obteve um resultado satisfatório, na avaliação ORIA,
que é um instrumento essencial de avaliação da capacidade organizacional de
instituições similares à PLAMA, quando
em situação de receptoras de financiamento internacional.
A avaliação ORIA decorreu no dia 16
de Janeiro de 2020, nos escritórios da
PLAMA, e foi realizada por dois representantes da Embaixada do Reino dos
Países Baixos, que tiveram a oportunidade de conversar com os membros
do secretariado executivo da PLAMA,
bem como aferir evidências documentais, de forma a inteirarem-se do que
tinha sido planeado e implementado, de
acordo com as instruções dadas, para
melhorar a capacidade organizacional,
desde a última avaliação ORIA. Assim
sendo, após a avaliação concluída, a
PLAMA obteve um resultado satisfatório (B). De realçar que era um imperativo que a plataforma obtivesse uma
boa avaliação, de forma a conseguir o
financiamento directo proveniente da
Embaixada do Reino dos Países Baixos.

Como consequência da avaliação positiva, a PLAMA assinou um contrato de
financiamento directo, com a Embaixada
do Reino dos Países Baixos, o qual foi
assinado pela embaixadora do Reino dos
Países Baixos, em Moçambique, e pelo
Presidente do Conselho Directivo da
PLAMA, no mês de Março de 2020.
De realçar que a avaliação satisfatória e
a assinatura do contrato directo com a
embaixada têm um grande impacto, no
funcionamento da plataforma. A PLAMA
passa a ser considerada uma organização cada vez mais apta a receber financiamento de parceiros e a implementar,
com maior eficiência e autonomia, as
suas actividades, assim como a contribuir, ainda mais, para a melhoria e crescimento contínuo do sector de águas.

Celebrações do Dia Mundial da
Água

O Dia Mundial da Água, celebrado,
anualmente, no dia 22 de Março, foi
criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), no ano
de 1993. É uma data a ser comemorada
por todos, de forma a focar a atenção
na importância de conservação, preservação e protecção da água. Para o ano
de 2020, o lema proposto pela ONU é:
“Água e Mudanças Climáticas”.
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No âmbito das celebrações do Dia Mundial da Água, a Direcção Nacional de
Abastecimento de Água e Saneamento
(DNAAS) e a Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH) prepararam as cerimónias de celebração. A
PLAMA fez parte da comissão organizadora do evento, junto com outras entidades parceiras do sector da água.
Ainda no âmbito das celebrações, ao longo dos meses de Fevereiro e Março do
corrente ano, foram realizados diversos
encontros entre as direcções anteriormente referidas e as entidades parceiras,
para se discutir questões relacionadas
com os preparativos do evento. Neste
sentido, foi também solicitado à PLAMA
e a outras entidades do sector da água
uma comparticipação, em algumas das
necessidades identificadas para realização do evento, previsto para o dia 23 de
Março, alusivo ao dia Mundial da Água.
Para o efeito, a PLAMA comparticipou
na produção de cinco banners e dois roll
ups, que, posteriormente, foram distribuídos pelas direcções e afixados nas

entradas das empresas que fazem parte
do sector.
Entretanto, dadas as circunstâncias da
propagação do Coronavírus, as cerimónias do evento foram canceladas, mas,
as direcções e a comissão organizadora,
da qual a PLAMA fazia parte, decidiram
dar seguimento à produção do material
de visibilidade alusivo ao Dia Mundial da
Água, para o ano de 2020. Além dos roll
ups e banners, já mencionados, todos os
outros materiais, como capulanas, camisetes e bonés, só para citar alguns, também foram distribuídos. Assim sendo, o
Dia Mundial da Água continuará a ser
celebrado, ao longo do corrente ano, sob
o lema “Água e Mudanças Climáticas”.

PLAMA efectua mais duas contratações para o Secretariado Executivo
A PLAMA efectuou, no início do semestre, a contratação do Oficial Júnior de
Projectos e a contratação do Gestor Operacional Sénior, de forma a complementar o quadro de pessoal da plataforma.

António Madeira, o gestor operacional Sénior contratado no princípio do presente ano, pela PLAMA
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Desta feita, o Oficial Júnior de Projectos
iniciou as suas funções em Janeiro de
2020, e o processo de contratação do
Gestor Operacional Sénior foi concluído
em Fevereiro do mesmo ano, bem como
a assinatura do seu contrato.
Estas contratações enquadram-se dentro das necessidades da plataforma,
com destaque para a posição do Gestor,
que até o início do corrente ano não estava ainda preenchida e, com isso, algumas das actividades relacionadas com
a gestão de sócios estavam pendentes.
Assim, a contratação do gestor visa continuar a facilitar os processos de gestão
dos sócios da PLAMA, cuja execução
continuou, ao longo do primeiro semestre, sob a coordenação do secretariado.
Neste sentido, o gestor operacional e
o oficial de projectos, ao assumirem as
suas funções, que incluem visitas e contactos regulares com os sócios, de forma
a garantir a dinamização do processo de
pagamento de quotas, a título de exemplo, veem complementar os recursos humanos da PLAMA.

Entrevista

CFPAS deve ser acarinhado e apoiado para continuar a formar quadros do sector de Águas
Defende Carlos Jopela

C

arlos Jopela, um hidrólogo
afecto, presentemente, na
Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH), é
uma figura incontornável, na história do
CFPAS, onde trabalhou cerca de 18 anos.
Na curta conversa que se segue, o nosso
interlocutor falou do seu trajecto profissional e do papel que o Centro desempenha, no sector de Águas. Acompanhe
o diálogo:
Revista água (R.A): Como e quando chegou
ao CFPAS?
Carlos Jopela (CJ): Quando acabei o Instituto
Industrial de Maputo e fui afecto à denominada, na época, Direcção Nacional
de Águas, no Departamento de Recursos
Hídricos, nessa altura, o CFPAS estava a
montar os laboratórios de Hidráulica e
de Química e então fui transferido para
o CFPAS, onde recebi treinamento para
trabalhar com o equipamento de Hidráulica e dar aulas. Cheguei ao Centro, em
1990, onde leccionei, durante 16 anos,
antes de ir estudar na República da
África do Sul (RSA), as disciplinas de Hidráulica, Estatística, Abastecimento de
Água, Física, Hidrogeologia e Irrigação e
Drenagem.
R.A: Em que área se formou e quem financiou a sua bolsa de estudos, na RSA?
C.J: Em1998, a Cooperação Suíça para
o Desenvolvimento (SDC) concedeu-me
uma bolsa de Estudos para estudar na
República da África do Sul (RSA), onde
conclui a licenciatura em Hidrologia,
Juntamente com o meu colega, na DNGRH, e amigo, o hidrólogo Justino Marrengula. Nessa altura, o CFPAS tinha um
impacto enorme, no país, na formação
de quadros para assegurarem o fun-

Carlos Jopela intervindo num Encontro Anual de Avaliação
conjunta do Sector de Águas

cionamento do sector de Águas. Nessa
época, foram treinados vários quadros,
a vários níveis, parte dos quais até hoje
estão a assegurar os sectores – chave
do sector de Águas e quiçá do governo.
R.A: Finda a formação, voltou ao CFPAS?
C.J: Sim, em 2003, quando voltei da RSA,
retomei o meu trabalho, no CFPAS, concretamente, continuei a dar aulas de Hidráulica e Hidrogeologia, até 2006, altura em que voltei à Direcção Nacional de
Águas (DNA), afecto no Departamento
de Gestão de Recursos Hídricos.
R.A: Conte-nos sobre o seu regresso à
DNA ….
C.J: Em 2010, em comissão de serviço, fui
para a Administração Regional de Águas
(ARA) do sul, onde fui colocado nos Serviços de Recursos Hídricos, na Unidade
de Gestão da Bacia do Incomáti (UGBI).
Em 2011, regressei à DNA, onde trabalhei no Departamento de Planificação,

até Junho de 2012, altura em que fui
nomeado Director Geral da Administração Regional de Águas do Norte, cargo
que ocupei até Setembro de 2017, ano
em que cessei funções e regressei à Direcção Nacional de Gestão de Recursos
Hídricos (DNGRH) e fui colocado no Departamento de Gestão de Bacias Hidrográficas.
R.A: O que é que o CFPAS representa,
para si?
C.J: O CFPAS, para mim, foi uma grande
escola, pois para além de ter trabalhado com bons profissionais, que formam
uma grande família, foi no Centro que
nasci profissionalmente, fiz-me homem
e não irei esquecer esses momentos tão
importantes, na minha vida. Guardo o
CFPAS no coração, para sempre.
R.A: Qual é, na sua opinião, o impacto do
CFPAS, no sector de Águas?
C.J: Na minha opinião, o CFPAS é uma
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peça fundamental e incontornável, no
sector de Águas, pois, tal como no passado, continua com a sua nobre tarefa
de talhar profissionais ligados a diferentes saberes, no sector de águas. O
CFPAS deve ser acarinhado e apoiado,
de modo que continue a formar quadros
que podem suprir algumas lacunas que
se verificam no sector.
O CFPAS é uma instituição, como poucas, que tem infra-estruturas adequadas
para oferecer cursos de boa qualidade
para o sector, pois tem uma biblioteca
apetrechada e laboratórios especializa-

dos, assim como oficinas de diferentes
especialidades com quadros a altura
para levar a bom porto esta nobre tarefa de ensinar e treinar profissionais com
qualidade, para o sector, como sempre
foi o seu apanágio. Paralelamente, o
Centro dispõe de um instrumento de
grande qualidade e importância, para a
difusão de informação relativa às actividades realizadas pelo sector de águas,
falo, concretamente, da revista Água,
que tem sido fundamental na difusão
das boas práticas concernentes a diferentes níveis de saneamento e de abas-

tecimento de água, sobretudo para as
populações rurais, a nível de todo o país.
A terminar, não podia deixar de realçar
que a biblioteca do Centro tem um acervo rico e não só serve aos estudantes
internos como também a outros estudantes de instituições dos níveis médio
e superior, assim como a profissionais
que pretendem informar-se ou realizar
pesquisas viradas a assuntos relacionados com o abastecimento de água e
saneamento.

Em resposta à COVID 19

Sistema de lavagem das mãos inovador
Um sistema de lavagem das mãos
inovador, denominado Sistema clara,
em que o usuário não toca a torneira
com as mãos e, dessa forma, não pega
o vírus por essa via, foi desenvolvido
pela Associação para Saúde e
Desenvolvimento Rural (ASEDER).
Trata-se de um sistema inteligente que
pode ser usado em simultâneo por dois
usuários, que funciona a partir de 2
pedais, sendo que um pedal serve para
o acesso à água usando-se os pés e
outro, para expelir o sabão.
O dispositivo pode dispor de um a
quatro lavatórios para lavagem das
mãos e a sua capacidade varia de 250
litros a 1000 litros, mas pode ser
aumentada, mediante a demanda.
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