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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Em Moçambique dado o legado de uma organização socioeconómica em que o Estado para além de 

agente preponderante era, acima de tudo, provedor de todos os bens e serviços, anulando o espaço do 

privado, os serviços de abastecimento de água potável foram tradicionalmente organizados e geridos pelo 

Estado. 

Contudo, o maior e rápido crescimento dos centros urbanos associados à escassez de recursos para 

o volume de investimento adequado e o facto de serviços uti senguli serem providos mediante um 

preço isso foi excluindo uma parte da população dos serviços de abastecimento de água potável. 

É da parte excluída da população dos serviços uti senguli de água que aparece um mercado cuja 

procura apresenta vontade de pagar e com ela oportunidade de negócio para quem oferecer água 

potável. 

Foi assim que nasceu o mercado de água com novo fornecedor que já não é público porque este 

último foi incapaz de fazer face a uma grande demanda cada vez mais crescente, mas agora privado. 

Uma nova realidade na história da organização político-económica do país em geral e do sector em 

particular, por isso a emergência de opiniões diferentes sobre esta nova realidade. 

É neste contexto, que os FPAs surgem de forma espontânea nos anos 1990 como resposta à 

ausência de sistemas de abastecimento de água públicos principalmente nas zonas periurbanas e 

rurais em torno das grandes cidades, mas também nas zonas rurais em geral. 

Na verdade, os operadores iniciais tencionavam apenas cuidar das suas necessidades 

pessoais/familiares. Mas como nem todos tinham a “musculatura” financeira de pagar um furo e seus 

equipamentos acessórios, os operadores iniciais são solicitados a fornecer água a título oneroso aos 

vizinhos mais próximos, depois alargaram para todo o quarteirão e mais tarde para os outros 

quartões mais próximos. 

Este processo de solicitação de fornecimento de água abrangendo vizinhos culminou com o 

surgimento e consolidação do negócio de abastecimento de água potável. Calcula-se que hoje devem 

existir milhares destes operadores espalhados pelo país inteiro, sendo que as cidades de Maputo e 

Matola concentram a maior parte deles. 

Inicialmente vistos por vezes como condenados a desaparecer de forma natural à medida que os 

sistemas de abastecimento de água potável públicos se expandissem, depois de sucessivos processos 

eles acabaram sendo vistos como estando a ocupar uma posição de destaque na realização dos 

objectivos do Governo neste subsector o que culimou com a aprovação do Decreto 51/2015 que 

estabelece o “regime, requisitos, procedimentos práticos aplicáveis à prestação de serviço de 

abastecimento de água potável pelos FPAs”. 

Aprovado há cerca de dois anos este instrumento legal está na sua fase inicial de implementação o que no 

entender de muitos stakeholders carece ainda de regulamentação por via de outros instrumentos e outras 

acções complementares para ser efectivo, num processo que poderá ser relativamente prolongado. 
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Objectivos da Consultoria 

Assim, a presente Consultoria enquadra-se nesse esforço de implementação do Decreto que entre 

outros, visa desenvolver um modelo tarifário para o cálculo e projecção das tarifas de Fornecedores 

Privados de Água (FPAs) que deve incluir: 

▪ Cálculo das receitas requeridas para cobrir os custos do fornecedor de água, retorno do 

investimento e margem de lucro razoável; 

▪ Cálculo de custos variáveis e condições de investimento para cada província / distrito; 

▪ Introdução de subsídios cruzados internos para beneficiar os consumidores de baixa renda; 

▪ Cálculo de tarifas médias e sua periodicidade da actualização baseado no factor de indexação à 

inflação e variação de custos de energia e da água bruta; 

▪ Identificação de condições de mercado que podem originar o início de uma revisão extraordinária 

das tarifas fora do ciclo normal de actualização tarifária, incluindo a taxa de câmbio. 

No final da presente consultoria, a equipa deverá produzir como entregáveis os seguintes: 

a) O modelo de cálculo e projecção da tarifa; 

b) Manual do modelo tarifário; 

c) Modelo Financeiro para a planificação, expansão e melhoria do serviço dos fornecedores privados 

de água para as três classes de sistemas definidos no Decreto 51/2015, de 31 de Janeiro. 

d) Calendário de revisão e actualização tarifária 

Metodologia 

Assim, a equipa de consultores visando os objectivos preconizados nos TORs optou por seguir as 

seguintes fases metodológicas: 

• PRIMEIRA FASE – Compilação de diferente literatura sobre tarifas, modelo de cálculo associada 

capacidade e vontade de pagar; 

• SEGUNDA FASE – Trabalho de campo para entrevistar FPAs sobre as operações e recolher seus 

CAPEX, OPEX e CAPMANEX, e inquirir consumidores sobre a capacidade e vontade a pagar; 

• TERCEIRA FASE – Tratamento da informação e escolha de modelo(s) ajustado(s) para a realidade 

dos FPAs no país e dos resultados da capacidade e vontade de pagar; 

• QUARTA FASE – Análise dos resultados da vontade e capacidade de pagar e produção do 

modelo tarifário, projecções e manual; 

• QUINTA FASE – Apresentação da versão preliminar dos produtos acima; 

• SEXTA FASE – Incorporação das contribuições e formação dos técnicos do CRA, AFORAMO e 

autoridades locais; 

• SÉTIMA FASE – Relatório Final. 

Funções e responsabilidades no âmbito do modelo tarifário 

As funções e responsabilidades de todas as partes envolvidas no âmbito da formalização institucional dos 

fornecedores privados de águas (FPAs) estão previstas no Decreto 51/2015 de 31 de Dezembro. 
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Demografia, Investimento e Ambiente Operacional 

A população, particularmente em áreas periurbanas e recém povoadas, está crescendo rapidamente. A 

participação da população urbana de Moçambique aumentou de 6,5% em 1968 para 32,8% em 2017, 

crescendo a uma taxa média anual de 3,41%. (INE, várias publicações) 

O rápido crescimento da população urbana e periurbana de Moçambique, que deverá continuar durante a 

próxima década, significa que a procura de abastecimento de água para as famílias e empresas deverá 

aumentar a um ritmo rápido correspondente, em muitos casos a um ritmo mais rápido do que os 

provedores de água do sector público podem acompanhar. 

Actualmente, as fontes de água operadas pelo FIPAG e pela AIAS não cobrem toda a população nas suas 

áreas de serviço, em alguns casos a cobertura é tão baixa quanto 50% deixando uma população grande e 

crescente sem assistência que tem de procurar outras fontes de abastecimento para satisfazer a sua 

procura. 

Na maioria das áreas urbanas atendidas pelos prestadores do sector público, os custos de operação e 

manutenção não são totalmente cobertos. A taxa média de cobertura para o país é de 0,85. (FIPAG, 

2017), exigindo, assim, subsídios adicionais do Orçamento do Estado. 

Neste ambiente financeiro angustiante e restritivo, pode-se esperar que os fornecedores institucionais 

tradicionais de água, como o FIPAG, AIAS e municípios, enfrentem desafios crescentes no acesso ao 

crédito e restrições à obtenção de financiamento das alocações orçamentais do Estado para 

investimentos de capital na infraestrutura de abastecimento de água.  

Em sentido contrário e contra todas estas adversidades de natureza económico-financeira, os FPAs 

continuam a crescer e até a prosperar. A construção e operação de sistemas de água por FPAs são 

financiadas, na sua extensa maioria, por fundos privados provenientes de poupanças do proprietário, 

receita de negócios, herança, membros da família ou outras fontes. Há poucas evidências de que os FPAs 

falhem ou abandonem seus negócios. Pelo contrário, há muitos novos FPAs entrando no mercado de 

abastecimento de água. 

O actual ambiente empresarial e operacional para os FPAs em Moçambique é avaliado como sendo 

largamente positivo, mas não sem desafios, pelas seguintes razões: 

▪ A demanda por abastecimento de água para residências e pequenas empresas provavelmente 

aumentará a uma taxa correspondente nos próximos anos, em muitos casos a um ritmo mais 

rápido do que as concessionárias públicas de água podem acompanhar. 

▪ Na maioria dos casos, as actuais tarifas de água parecem permitir uma margem de lucro 

razoável para o investidor/operador.  

▪ Os reduzidos casos de operadores que abandonam o negócio encontrados foram 

imediatamente adquiridos por outro FPAs. O que é comum é emergirem muitos novos 

participantes no negócio. 

▪ FPAs podem responder rapidamente à demanda de novos clientes. Novos sistemas de 

abastecimento de água podem ser construídos em um mês ou dois. 

▪ Novas ligações são atendidas entre 1-2 dias dependendo da distância que separa o novo 

consumidor com a sua rede geral de distribuição. 

Uma série de ameaças à viabilidade continuada de FPAs existe, como segue: 

▪ O custo de energia eléctrica absorve entre 35-65% dos custos operacionais totais de cada FPA. 

Aliás, factor importante para os diferentes pedidos de ajustamento das tarifas. 
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▪ A assimetria ou atraso entre os ajustes dos custos (especialmente de energia) que os FPAs 

devem enfrentar e os ajustes nas tarifas aplicadas a seus usuários, pode levar a períodos em 

que a cobertura de custos não é alcançada. 

▪ A vida útil das bombas submersas é geralmente muito curta, algumas vezes em poucas semanas, 

exigindo gastos consideráveis com substituições. Esta situação, segundo os FPAs é resultado 

de flutuações no fornecimento de eletricidade da EdM.  

▪ Muitos FPAs não estão mantendo registos adequados de suas operações, incluindo aspectos 

técnicos e financeiros de seus negócios.  

 

Tarifa actual e sua sustentabilidade 

Antes do Decreto 51/2015 de 31 de Dezembro, a fixação e revisão das tarifas era da responsabilidade da 

AFORAMO. Esta chamava a si todo o processo incluindo a fiscalização da implementação pelos seus 

associados. A AFORAMO juntava todos os argumentos que sustentavam a necessidade de ajustamento e 

eram apresentados em Assembleia Geral do órgão. 

Uma vez aprovada a nova tarifa, era responsabilidade da Direcção da AFORAMO efectuar a devida 

comunicação as entidades públicas com antecedência de 30 dias da entrada em vigor. 

O objectivo de ajustamento tarifa, segundo a AFORAMO, visava não diluir os níveis de lucratividade dos 

FPAs e tomando em conta a capacidade de pagar dos seus usuários. 

Actualmente, os FPAs apresentam os seguintes os custos operacionais e de manutenção médios como são 

os descritos na tabela que se segue. 

Salários 

Energia 

Químicos 

Manutenção e Reparação 

Combustível 

Tributos diversos 

Comunicações 

ARAs (Taxa) 

Quotas 

Análises de água 

Outros 

Fonte: Dados sistematizados pela Equipa de Consultores (Visita de campo) 

Os custos com energia e salários são os mais importantes e em média representam mais de 70% de todos 

os custos operacionais. 

Por seu turno o custo com energia é mais de 40% em todos os pontos que foram visitados. Na verdade, a 

energia molesta a actividade dos FPAs em duas vertentes: 

a) A vertente custo. Os ajustamentos constantes e crescentes da tarifa de energia onera a actividade 

dos FPAs, obrigando-os a repor as suas margens de rentabilidade; 

b) A vertente qualidade. A energia apresenta grandes flutuações influenciando directamente os anos 

de vida das bombas submersíveis duram em média um pouco mais de 6 meses. 

No que respeita a avaliação de activos de capital em que os custos de capital são estimados usando técnicas 

de depreciação, foram observadas as normas contabilísticas em vigor em Moçambique sobre a matéria. 
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Durante a visita de campo, todos os FPAs afirmaram não saberem o valor exacto despendido para a 

construção dos seus sistemas, uns porque o fizeram aos poucos e outros porque não tinham a cultura e 

nem necessidade de registo. 

Entretanto, em 2013, a AFORAMO fez um levantamento exaustivo de investimentos feitos pelos seus 

associados nas duas classes activas para a construção dos sistemas que foi disponibilizado a Equipa de 

Consultores. 

É com base nesta relação de activos e observando estritamente as normas contabilísticas moçambicanas 

que foi possível classificar os activos e os respectivos pesos por agregação e respectivas taxas de 

depreciação como indica a tabela que se segue. 

Itens Peso Taxa de depreciação 

Valor Total de Activos 
 

  

Construções 84.70% 5.00% 

Equipamentos 4.50% 10.00% 

Rede de distribuição 10.70% 10.00% 

Ferramentas 0.09% 14.28% 

 

As receitas foram calculadas numa base mensal e extrapoladas para o ano.  

A grande maioria dos clientes dos FPAs são domiciliários e muitos não passam do consumo mínimo 

(5 m3) e todos conhecem a quantidade de usuários que tem. 

Sendo assim, foi possível chegar ao nível de receitas mês. Os resultados conseguidos são por defeito pois 

para os poucos FPAs que tem registo das suas receitas, estas eram maiores que a metodologia adoptada 

neste trabalho que torna o exercício aceitável pelos fornecedores privados que aleatoriamente foram 

confrontados com os resultados. 

Confrontadas receitas aos custou notou-se em todos os pontos visitados, as receitas cobrem com alguma 

margem de conforto os custos operacionais deixando uma margem para cobrir o custo de capital. No 

entanto, a limitada informação sobre o valor real (em constante Metical) dos investimentos realizados não 

permite calcular, razoavelmente, a taxa de retorno obtida. 

No que respeita a sustentabilidade da actual tarifa para o ciclo de 5 anos de primeira licença, para Maputo 

e Gaza, os resultados apresentam a seguinte leitura: 

a) Apresenta um Valor Actual Líquido positivo. 

b) Apresenta uma taxa interna de rentabilidade superior a taxa de juro fixada para crédito 

bancário (19.75%), tomada neste trabalho como a medida do custo de oportunidade de 

investimento, o que indica que o projecto terá eficiência na aplicação do seu investimento. 

c) Garante o retorno do capital aplicado no período considerado de cinco anos para cinco 

anos de Licença. 

Resultados diferentes foram para Inhambane que apresenta o valor actual líquido negativo e uma taxa 

interna de retorno muito aquém da taxa usada para efeitos de avaliação do custo de oportunidade. 

Portanto, para a licença de 5 anos, os FPAs deste ponto não recuperam o investimento. 
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Estrutura da metodologia da tarifa aplicável 

Na revisão da literatura, foi visto que a principal função da tarifa de água - na ausência de subsídios estatais 

ou de terceiros - é cobrir os custos incorridos pelo fornecedor para a prestação do serviço. 

Conceitualmente, classificamos os custos de fornecer serviços em i) custos de operação, (conhecidos na 

literatura como “opex”1) e os custos de investimento, os custos de capital (“capex”). 

Mais, que é necessário ter claro sobre o tipo de custos que serão considerados. Socorrendo-se de práticas 

internacionais foi visto que existem principalmente 2 alternativas: 

a) Com base no fluxo de caixa; 

b) Com base nos estados de resultados. 

No que respeita a estrutura tarifária ou, o que equivale ao mesmo, um gráfico tarifário, é basicamente o 

número e a denominação de cobranças que serão feitas aos usuários, a fim de recuperar os custos em que 

o fornecedor de água incorre para fornecer o serviço. 

Então foi visto que o primeiro nível na definição da estrutura tarifária é o estabelecimento do número de 

encargos pelo qual a empresa espera obter o rendimento do serviço, que em linguagem técnica é conhecida 

como o número de partes que a tarifa terá. 

Vale ressaltar que quando o consumo feito pelos usuários não é mensurado individualmente, existe apenas 

uma estrutura possível: a taxa fixa, ou seja, um único valor a ser pago periodicamente pelos usuários pelo 

fato de estarem conectados ao serviço com o direito de usá-lo pelo seu livre arbítrio. 

Assim foi constatado que existem, basicamente, dois tipos de estrutura tarifária; 

▪ Estrutura tarifaria de uma só parte; e 

▪ Estrutura tarifária de múltiplas partes. 

Assim, tomando em consideração as práticas internacionais no que diz respeito ao cálculo de custos e 

estruturas tarifárias, são apresentadas as recomendações metodológicas levando em consideração, por sua 

vez, a situação actual de provisão do FPA. 

Com base no acima e tendo em conta o número de conexões relatadas pelos FPAs, propõe-se estabelecer 

uma única metodologia para o cálculo da tarifa dos FPAs, mas dois esquemas de Regulação (Fixação) de 

Tarifas. 

 A metodologia de custos tem as seguintes características:  

▪ É una metodologia de custos médios com base no estado dos resultados (fluxo de caixa); 

▪ Inclui uma margem de 10% sobre os custos operacionais; 

▪ Reconhece um rendimento de capital de 15% sobre o capital investido; 

▪ Reconhece uma taxa de cobrança de 85%. 

Os dois esquemas de regulação (Fixação) de Tarifas propostos são: 

1) Regulação aplicável a sistemas individuais e/ou interligados com até 500 conexões: Tecto 

generalizado (único) de tarifa fixa pelo regulador a partir de uma empresa modelo: 

                                                

1 Siglas em inglês do termo “operation expenditure”. 
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2) Regulação aplicável a sistemas individuais e/ou interligados com mais de 5000 conexões: Regulação 

administrativa, com base em estudos de custos apresentados pelo FPA, revisto, ajustado e aprovado 

pelo regulador. 

A tarifa tecto resultante a ser aplicada pelo FPA é de 63 MT/m3 em Maputo  

Para Gaza e Maputo e Inhambane, o estudo recomenda que se mantenha a actual diferença de 5 MT. 

Áreas MAPUTO GAZA INHAMBANE 

Zonas com energia 

eléctrica 
63 MT/m3 68 MT/m3 73 MT/m3 

Consumo mínimo 

(até 5 m
3
/mês) 

300 MT 330 MT 350 MT 

Zonas sem energia 

eléctrica 
68 MT/m3 73 MT/m3 78 MT/m3 

Consumo mínimo 

(até 5 m
3
/mês) 

300 MT 330 MT 350 MT 

 

Extrapolando as tarifas para as demais províncias do país, das visitas de campo e tomando em consideração 

a cadeia de valor de equipamentos e ferramentas para os sistemas dos FPAs pode-se aferir que a tarifa de 

Maputo sendo o ponto de entrada de importação, tal como é Beira para Sofala e Nacala para Nampula, 

será aplicável a estas províncias. 

Para Manica, Tete, Zambézia Cabo Delgado e Niassa propõe-se a adopção da tarifa de Gaza associados ao 

elemento distância e resultados da capacidade e vontade para pagar. 

Áreas 
Maputo, Sofala e 

Nampula 

Gaza, Manica, 

Zambézia e 

Tete 

Inhambane, 

Cabo Delgado 

e Niassa               

Zonas com energia 

eléctrica 
63 MT/m3 68 MT/m3 73 MT/m3 

Consumo mínimo 

(até 5 m
3
/mês) 

300 MT 330 MT 350 MT 

Zonas sem energia 

eléctrica 
68 MT/m3 73 MT/m3 78 MT/m3 

Consumo mínimo 

(até 5 m
3
/mês) 

300 MT 330 MT 350 MT 

 

Não foi feito um estudo particularizado para sistemas movidos tanto a geradores como a painéis solares. 

Acredita-se que dada a sua particularidade, caso seja de interesse, que possa merecer um estudo 

especializado pois a estrutura de custos é diferente. 
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Por exemplo, no que toca a painéis solares, acredita-se que nos primeiros anos os custos poderão ser 

maiores (dado elevado investimento inicial) e a medida que o tempo passa os mesmos podem reduzir com 

ganhos de escala e podem afectar a tarifa para baixo. Na verdade, esta alusão hipotética só pode ser 

confirmada com um estudo dedicado que passa por levantamento de dados dos casos de painéis solares 

existentes. 

Em relação às tarifas de fontanários, seria de 6.20 MT/m3 para o tambor de 25 litros. Na verdade e para os 

FPAs esse seria o seguimento de população que demanda uma tarifa social pelo que se propõe que seja de 

4.00 MT/m3. 

Efeito Formalização dos FPAs na tarifa 

Julga-se importante chamar atenção para custo o de formalização na tarifa de 62.30 MT/m3. Os FPAs 

operando em ambiente informal a tarifa seria de 58 MT/m3. Portanto, 4 MT na tarifa representam o custo 

de formalização dos FPAs que vão ser pagos pelos consumidores. Mas a formalização do FPAs implica 

obedecerem algumas obrigações de uma entidade legal como as obrigações trabalhistas entre elas os 

encargos com a segurança social básica obrigatória, os estudos e licenciamentos cambiais, as próprias 

licenças de exercício de actividade. 

O Governo deve estar consciente quando encarece as suas taxas de exploração de água bruta ou outro 

encargo qualquer, esse exercício quem vai pagar no final do dia é o cidadão consumidor. 

Com base nas características actuais do serviço, especialmente, levando em consideração os aumentos 

sucessivos nos custos de energia, mudanças imprevisíveis na taxa de câmbio e a evolução da inflação, para 

a actualização tarifária, são propostos dois tipos de (i) revisão e (ii) actualização tarifária: 

▪ Revisão pelo aumento de custos de energia:  custos de energia são um dos principais itens dentro 

da estrutura de custos operacionais do FPA, de modo que, para manter sua viabilidade financeira, 

é necessário que as tarifas aplicadas cubram também custos de energia. Propõe-se que, a quando o 

aumento no preço da energia, desde o seu último aumento, seja superior a 5% os FPAs possam 

realizar uma revisão tarifária levando em consideração os aumentos que tiveram no período (desde 

a última revisão) do custo de energia e transferindo essas alterações para as tarifas de acordo com 

seu peso dentro dos custos operacionais totais do FPA. O cálculo de variação será feito e 

publicados pelo regulador em seu site, sob proposta da AFORAMO. 

A ideia da proposta de revisão ser da iniciativa da AFORAMO funda-se no princípio de permanente 

diálogo entre os operadores privados de água e as autoridades, nesta e noutras matérias visando 

assegurar um ambiente de operação e de investimento são e atractivo. 

▪ Revisão pelo aumento de outros custos: levando em conta que o FPA não apenas envolve custos 

de energia, mas também possui custos administrativos, custos de compra de equipamentos, custos 

de manutenção, entre outros, propõe-se que cada ano os FPAs possam realizar uma revisão tarifária 

levando em consideração os aumentos que tiveram o Índice do Preços ao Consumidor (IPC) desde 

a última revisão. O cálculo da variação aplicável a tarifas por efeito do IPC será feito pelo regulador 

cada ano e publicados em seu site.  

▪ Mais uma vez a iniciativa para desencadear esta ação propõe-se que seja da iniciativa da AFORAMO 

pelas mesmas evocadas em relação a revisão intra-anual. 

▪ No futuro pode ser conveniente o desenvolvimento de um índice ponderado dos custos, que inclui 

os efeitos da inflação e depreciação da taxa de câmbio.  

É importante notar que os Termos de Referência referem como base de revisão quatrienal, entretanto, a 

Equipa de Consultores tomou em consideração o seguinte: 
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a) Quatro anos é médio prazo e para a natureza da economia moçambicana muitos factores são 

instáveis e imprevisíveis; 

b) Do ponto anterior, o sector de águas e os FPAs não estão imunes da tendência e efeitos instáveis 

e imprevisíveis da economia moçambicana como um todo; 

c) Embora o equipamento seja adquirido no mercado interno, na sua maioria, todo ele é importado 

e influenciado por factores exógenos que estão fora do controlo e muito menos de previsão das 

autoridades e nem de fornecedores privados de água; 

d) A tarifa de água resulta de preços de custos de outros bens de operação e de capital, cujo 

comportamento está fora do controlo e nem de previsão dos FPAs e nem das autoridades ligadas 

ao sector; 

e) O ajustamento quatrienal parece, a partida, ser comodo e menos trabalhoso mas implica ter 

conhecimento da evolução de preços de factores que formam a tarifa que parece não ser um 

exercício fácil à partida; 

f) O ajustamento quatrienal e resultante do ponto anterior implica no momento de ajustamento 

colocar uma tarifa a um nível que cubra os custos dos FPAs durante o período de previsão e eles 

continuarem rentáveis, portanto a partida a tarifa seria muita alta. (Expectativas altistas) 

g) Como as expectativas altistas de preços quatrienais nem sempre se verificaram na economia 

moçambicana, a probabilidade de erro parece ser maior, neste caso seria penalizadora ao 

consumidor; 

h) A tarifa de água, como se pode depreender, é influenciada por um conjuntos de custos operacionais 

e de capitais mas, por seu turno, a tarifa de água também influencia a formação de preços de outros 

bens e serviços onde ela aparece como custo de produção, logo o seu ajustamento extante para 

quatro anos implicaria coloca-la numa fasquia muito alta.  Fazendo assim, as autoridades estariam, 

a partida a accionar, indirectamente, o aumento de preços de outros bens e serviços e consequente 

e ao longo dos quatro anos a tornar a própria tarifa insustentável. Portanto, o objectivo nobre 

inicial pode ser contraproducente dado esse carácter retro alimentador da própria tarifa de água. 

i) Por último e não menos importante, mesmo para economias estáveis, não é prática ajustar um 

preço para um período tão grande como quatro anos. 

j) Assim, a proposta é considerar que o sector de águas faz parte importante da economia 

moçambicana e por isso que deverá contribuir para a estabilidade da mesma, consentindo sacrifícios 

quando a economia não esteja boa mas beneficiando dos ganhos quanto o país goza de robustez e 

estabilidade macroeconómica. 

Por estas e outras razões, parece razoável a proposta de revisão aqui apresentada e compatível com a 

natureza e quadro macroeconómico do sector e do país. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO 

Se concordarmos que conceptualizar serviço público é definir as funções do Estado, os limites da sua 

actuação e os limites da livre iniciativa, é, por isso, aceitar que este é um conceito variável que reflecte a 

concepção política de cada sociedade. Dito isto, pode-se definir o serviço público como sendo toda a 

actividade desempenhada directa ou indirectamente pelo Estado, visando satisfazer necessidades 

essenciais do cidadão, da colectividade ou do próprio Estado. Mais, é todo aquele que é prestado pela 

administração directa, indirecta ou por agentes delegados, sob normas e controlos estatais, com o 

objectivo de atender as necessidades colectivas. 

Do anterior conceito, pode-se depreender que o sector de águas tem fortes características de ‘bem 

público’, significando respectivamente que a sociedade considera os serviços de fornecimento de água 

como sendo importantes, independentemente da capacidade/vontade que os consumidores possam ter 

para pagar pelo serviço fornecido, e que os seus benefícios sociais excedem os benefícios privados 

(Cavalcanti Fadul, 1997).  

A existência de fortes externalidades (tanto positivas como negativas) relacionadas com a saúde pública, 

assim como o facto de a água ser essencial para a vida e para a organização de várias actividades 

económicas, fazem dos serviços de fornecimento de água uma actividade de interesse geral e público daí a 

ideia fixa de a disponibilização deste tipo de serviços dever respeitar os princípios da universalidade de 

acesso, qualidade de serviço e acessibilidade de preço.  

Daqui pode-se perceber Luís-Manso (2005) quando postula que o abastecimento de água para o consumo 

público, principalmente doméstico, tem sido considerado desde há muito como sendo não-competitivo, 

exibindo fortes características de monopólio natural, muitas vezes assegurado pelo sector público. A 

existência de condições de monopólio não cria, por isso, incentivos à eficiência, ao investimento 

apropriado e à satisfação dos consumidores.  

Em Moçambique dado o legado de uma organização socioeconómica em que o Estado para além de 

agente preponderante era, acima de tudo, provedor de todos os bens e serviços, anulando o espaço do 

privado, os serviços de abastecimento de água potável foram, tradicionalmente organizados e geridos 

pelo Estado. 

Entretanto, o abastecimento de água potável é um serviço uti senguli, pelo facto de ter usuários 

determinados e utilização particular que pode ser medida para cada destinatário. Por outras palavras, 

serviços uti senguli são aqueles prestados a uma quantidade determinada ou determinável de usuários, 

sendo possível medir quanto cada destinatário está usufruindo. 

São sempre serviços de utilização individual, facultativa e mensurável, pelo que devem ser 

remunerados por taxa (tributo) ou tarifa (preço público). 

Contra o não pagamento desses serviços por parte do usuário existe a legitimidade do provedor 

para a suspensão de seu fornecimento. 

Assim, o maior e rápido crescimento dos centros urbanos associados à escassez de recursos para o 

volume de investimento adequado e o facto de serviços uti senguli serem providos mediante um 

preço isso foi excluindo uma parte da população dos serviços de abastecimento de água potável. 
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É da parte excluída da população dos serviços uti senguli de água que aparece um mercado cuja 

procura apresenta vontade de pagar e com ela oportunidade de negócio para quem oferecer água 

potável. 

Foi assim que nasceu o mercado de água com novo fornecedor que já não é público porque incapaz 

de fazer face a uma grande demanda, mas agora privado. Uma nova realidade na história da 

organização político-económica do país e por isso a emergência de opiniões diferentes sobre esta 

realidade. 

Houve uns que logo acreditaram que era consequência lógica de uma economia que já admitira a 

importância e preponderância do sector privado e o importante seria definir regras de coexistência e 

assegurar que a disponibilização de água por privado devesse respeitar os princípios da universalidade de 

acesso, qualidade de serviço e acessibilidade de preço. 

Outros fazedores de política assumiram que a emergência de privados no sector de águas não passava de 

um inchaço que desapareceria, a prazo, com uma boa receita que passava por investimentos públicos 

fortes e agressivos. 

O tempo se encarregou de mostrar que os centros urbanos com ou sem liderança do governo não 

paravam de crescer, o dinheiro público para aplicação da receita escasseava a cada novo dia e o que não 

esperava era uma demanda cada vez crescente e agressiva de água e mais água. 

1.2 ANTECEDENTES 

Grosso modo, os FPAs surgiram de forma espontânea nos anos 1990 como resposta à ausência de 

sistemas de abastecimento de água públicos principalmente nas zonas periurbanas e rurais em torno 

das grandes cidades mas também nas zonas rurais em geral.  

Em um número bastante significativo de casos os operadores iniciais tencionavam apenas cuidar das 

suas necessidades pessoais/familiares. Mas como nem todos tinham a musculatura financeira de pagar 

um furo e seus equipamentos acessórios, os primeiros são solicitados, primeiro pelos vizinhos das 10 

casas, depois de quarteirão para fornecimento de água a título oneroso. 

Este processo de solicitação de fornecimento de água abrangendo vizinhos culminou com o 

surgimento e consolidação do negócio de abastecimento de água potável. Calcula-se que hoje devem 

existir milhares destes operadores espalhados pelo país inteiro, sendo que as cidades de Maputo e 

Matola concentram a maior parte deles.  

Os mais dedicados ao negócio decidiram organizar-se em associações de fornecedores de água o que 

viu surgir duas organizações destacáveis a AMATI(2) e a AFORAMO, com vista a defender os seus 

interesses de afirmação no ambiente de negócios. Inicialmente vistos por vezes como condenados a 

desaparecer à medida que os sistemas de abastecimento de água potável públicos se expandissem, 

depois de sucessivos processos eles acabaram por ser vistos como ocupando uma posição de 

destaque na realização dos objectivos do governo neste subsector o que culimou com a aprovação do 

                                                

2 Extinto entre 2013-15. 
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Decreto 51/2015(3) que estabelece o “regime, requisitos, procedimentos práticos aplicáveis à prestação 

de serviço de abastecimento de água potável pelos FPAs”. 

Aprovado há cerca de dois anos este último instrumento legal está na sua fase inicial de implementação o 

que no entender de muitos dos stakeholders carece ainda de muitos instrumentos e outras acções 

complementares para ser efectivo, num processo que poderá ser relativamente prolongado. O 

estabelecimento do Modelo Tarifário aplicável aos FPAs veiculado por esta Consultoria vai preencher 

uma parte dos requisitos. 

Na prática, os FPAs contribuem, significativamente, para fechar o fosso do serviço de abastecimento de 

água no país. 

Na verdade, a relação que o Governo mantinha com os FPAs pode ser considerada ambígua, pois antes 

do Decreto, eles obtinham a licença de exploração de água subterrânea através das diferentes 

Administrações Regionais de Água mas não tinham a licença do exercício da actividade. 

1.3 OBJECTIVOS DA CONSULTORIA 

A equipa de consultores entende que o objectivo da presente consultoria é o de desenvolver um modelo 

tarifário para o cálculo e projecção das tarifas de Fornecedores Privados de Água (FPAs).  

A validade deste modelo passa por granjear consenso pelas partes interessadas. Para tanto, os TORs 

indicam que o modelo deve ser construído através de um extenso diálogo com a Associação de 

Fornecedores de Água de Moçambique (AFORAMO), assim como através de consultas participativas com 

as partes interessadas do sector público e privado de água.  

Mais importante ainda é que os TORs indicam que o modelo tarifário deverá assegurar a recuperação de 

custos operacionais e desenvolvimento de infraestrutura, a qualidade do serviço e equidade para os 

consumidores, servir de incentivo para o uso eficiente da água, retorno do investimento e margem de 

lucro razoável.  

Os TORs enfatizam também que o modelo tarifário deverá ser acompanhado por um conjunto de 

ferramentas de implementação e treinamento que permitam que o CRA e a AFORAMO concluam com 

sucesso um ciclo inicial de ajustamento tarifário. 

Mais, os TORs espelham que os objectivos subjacentes ao modelo tarifário são de melhorar a 

recuperação de custos e promover a eficiência como pré-requisitos para expandir a cobertura e 

melhorar a qualidade do serviço. Em termos práticos, seu sucesso depende da atractividade dos serviços 

para operadores privados que esperariam obter um retorno razoável no negócio. 

Para avaliar a adequação dos níveis tarifários actuais e métodos para garantir o sucesso, o diagnóstico 

inicial deve considerar os seguintes critérios: 

1) Nível de recuperação de custos: quais os custos cobertos pelas tarifas médias actuais? O 

objectivo da recuperação total de custos é possível com as tarifas actuais? 

2) Separação da gestão de activos das operações: as tarifas e a metodologia ajudam e promovem a 

separação da gestão de activos das operações? 

                                                

3 De 31 de Dezembro de 2015 



1 9  

 

3)  Transparência e previsibilidade: os métodos tarifários são transparentes e resultam em ajustes e 

revisões previsíveis? 

4)  A metodologia tarifária e os níveis tarifários incentivam melhorias na eficiência na produção e no 

consumo? 

Adicionalmente ao indicado nos Termos de Referência, a equipa de consultores vai se certificar que no 

tarifário actual foram considerados os seguintes objectivos tarifários: 

a) A sustentabilidade financeira que requer que o Fornecedor privado de água tenha fundos para 

cobrir todas as obrigações financeiras à medida que foram ocorrendo; [Verificar a taxa actual de 

cobertura das despesas e que tipo de despesas são cobertas pela tarifa actual] 

b) A boa governação exige que a tarifa seja, no mínimo, simples, transparente e previsível. A boa 

governação relaciona-se mais com o processo de implementação das tarifas; [Verificar se os 

consumidores percebem a estrutura da tarifa actual e os ajustamentos eram previsíveis e quais os 

períodos considerados] 

c) A eficiência económica que é alcançada através de importantes considerações como a gestão da 

procura de água e conservação na estrutura tarifária; [Diagnosticar o tipo de estrutura tarifária, a 

cobertura e a água não cobrada] 

d) A justiça distributiva que exige que o serviço público seja provido para atender aos padrões da 

sociedade em quantidade do serviço que todos, incluindo os pobres, merecem ou necessitam. 

[Saber a escala de pressão de água 80% da área que os fornecedores privados de água prestam serviço 

e a quantidade/dia de horas do serviço] 

Os TORs ainda indicam que o modelo proposto para cálculo e ajustamento das tarifas dos Fornecedores 

Privados de Água deve incluir: 

▪ Cálculo das receitas requeridas para cobrir os custos do fornecedor de água, retorno do 

investimento e margem de lucro razoável; 

▪ Cálculo de custos variáveis e condições de investimento para cada província/distrito; 

▪ Introdução de subsídios cruzados internos para beneficiar os consumidores de baixa renda; 

▪ Cálculo de tarifas médias e sua periodicidade da actualização baseado no factor de indexação à 

inflação e variação de custos de energia e da água bruta; 

▪ Identificação de condições de mercado que podem originar o início de uma revisão extraordinária 

das tarifas fora do ciclo normal de actualização tarifária, incluindo a taxa de câmbio. 

Neste último ponto a equipa de consultores julga importante ensaiar o indicador de inflação sempre que 

estiver acima do programado pelo Governo para aquele exercício económico. 

Por esta via, os TORs são claros quanto às ferramentas de implementação a serem produzidos pela 

consultoria que incluem: 

a) O modelo de cálculo e projecção da tarifa; 

b) Manual do modelo tarifário; 

c) Modelo Financeiro para a planificação, expansão e melhoria do serviço dos fornecedores privados 

de água para as três classes de sistemas definidos no Decreto 51/2015, de 31 de Dezembro; 

d) Calendário de revisão e actualização tarifária. 
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Resumindo o nosso entendimento dos TORs podemos concluir com o diagrama que se segue. 

Diagrama 1: Factores que informam o modelo tarifário 
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Onde: 

Construção do Modelo tarifário – Para a equipa de consultores, envolve, entre outros factores, os 

seguintes: 

a) O custo que precisa ser recuperado e estimado (receita exigida ou necessária) 

b) Opções e princípios de cobrança de receita 

c) Avaliação de práticas e metas 

1.4 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente Relatório de Início de Actividades, para além da presente introdução apresenta quatro capítulos 

fundamentais: 

O capítulo segundo que apresenta a metodologia que foi empregue para produzir o modelo tarifário assim 

como a capacidade/vontade de pagar. 

Segue-se o terceiro capítulo que apresenta as experiências internacionais e quadro operacional e 

institucional dos FPAs.  

O quarto capítulo é relativo a análise da tarifa actual e sua sustentabilidade na primeira maturidade de 

licença que é de cinco anos. 
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Seguidamente está o quinto capítulo que apresenta a estrutura da tarifa aplicável apresentando a proposta 

de modelo a ser aplicado para o caso deste estudo. 
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2 FASES E PRODUTOS 

Um dos elementos constituintes e chave deste estudo é a apresentação e aprofundamento da 

abordagem metodológica a empregar no processo de construção do modelo tarifário e as peças 

constituintes. 

▪ O modelo de cálculo e projecção da tarifa; 

▪ Manual do modelo tarifário; 

▪ Calendário de revisão e actualização tarifária 

A metodologia do trabalho obedece à ordem dos entregáveis indicados nos Termos de Referência 

para a presente consultoria. 

Assim, a equipa de consultores pretende seguir as seguintes fases metodológicas: 

▪ PRIMEIRA FASE – Compilação de diferente literatura sobre tarifas, modelo de cálculo associada 

capacidade e vontade de pagar; 

▪ SEGUNDA FASE – Trabalho de campo para entrevistar FPAs sobre as operações e recolher seus 

CAPEX, OPEX e CAPMANEX inquirir consumidores sobre a capacidade e vontade a pagar. 

As entrevistas incluíram o trabalho aturado de recolha de informação operacional e comercial dos 

fornecedores privados de água, após ter sido constatado que os mesmos não tinham a cultura de registo 

das suas actividades. 

Assim, metodologicamente, sabia-se que embora os operadores privados não tinham a cultura de registo 

das suas operações, mas com certeza e numa base mensal, os FPAs sabem: 

▪ Quanto pagam de salário; 

▪ Quanto pagam energia eléctrica ou outra fonte alternativa; 

▪ Quanto pagam de tributos a diferentes instituições do Estado; 

O mesmo raciocínio é valido para todo e qualquer tipo de custos que eles incorrem numa base mensal. 

No que respeita as receitas, o grosso dos FPAs entrevistas disseram que a sua clientela é basicamente 

domiciliária e que muitos não vão para além do consumo mínimo. 

O valor de receitas de cada FPA entrevistado foi calculado nesta base (n0 de clientes x consumo mínimo 

(até 5 m3/mês)). 

Uma vez estes valores (de receitas) obtidos foram confrontados por via de duas alternativas para aferir a 

sua robustez: 

a) Confrontação com as receitas registadas para os casos dos poucos FPAs que tem registo 

organizado das suas operações. O resultado é que as receitas registadas eram entre 17-26% 

superiores que mostra uma posição conservadora do estudo; 

b) A segunda confrontação consistia em enviar mensagens para alguns operadores se os mesmos se 

reviam nos números de receitas calculadas e as respostas variavam entre “é por aí” passando por 

“mais ou menos” a “alguns meses sim” que na falta de informação contabilística era clara 

indicação de aprovação dos números encontrados. 
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Portanto a informação usada para os diferentes fins neste trabalho pode ser considerada válida com 

reduzida margem de erro que não interfere para as diferentes conclusões encontradas. 

• TERCEIRA FASE – Tratamento da informação e escolha de modelo(s) ajustado(s) para a realidade 

dos FPAs no país e dos resultados da capacidade e vontade de pagar; 

• QUARTA FASE – Análise dos resultados da vontade e capacidade de pagar e produção do 

modelo tarifário, projecções e manual; 

• QUINTA FASE – Apresentação da versão preliminar dos produtos acima; 

• SEXTA FASE – Incorporação das contribuições e formação dos técnicos da DNAAS, do CRA, 

AFORAMO e autoridades locais; 

• SÉTIMA FASE – Relatório Final. 
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3  EXPERIÊNCIAS E QUADRO 

INSTITUCIONAL E 

OPERACIONAL DOS FPAS 

3.1 ESTUDOS ANTERIORES 

Existem vários estudos prévios sobre o papel e função dos FPAs em Moçambique que formam o pano de 

fundo para a presente tarefa. Eles incluem: 

As instituições do sector de abastecimento de água e saneamento em Moçambique, como a DNAAS com 

a assistência do Projecto SUWASA, realizaram anteriormente um inquérito para identificar, registar e 

preparar um inventário de fornecedores privados de água na área da Grande Maputo (Desenvolvimento de 

um Inventário de Prestadores Privados de Água em Maputo, Matola e Marracuene, Moçambique, Relatório 

Final, USAID-SUWASA, Setembro de 2013). O inquérito abrangeu 816 FPAs na área da Grande Maputo 

em 2013. 

A pesquisa coletou as seguintes informações:  

• Informações gerais sobre o operador de água,  

• Especificações técnicas do sistema de água,  

• Nível de serviço,  

• Preços cobrados aos clientes,  

• Tratamento e armazenamento de água, e  

• Custos operacionais mensais 

A pesquisa descobriu que 52% dos FPAs eram licenciados. A pesquisa também descobriu que 538 (65%) 

dos FPAs eram membros de uma associação, enquanto os 35% restantes não eram membros de uma 

associação. Dos 538 FPAs que eram membros de uma associação, 471 (88%) eram membros da 

AFORAMO, enquanto 61 (11%) eram membros de outra associação, a AMATI. Na época da realização do 

estudo, em 2017, foi relatado que a AMATI havia se tornado inactiva como organização. 

A pesquisa descobriu que 423 (52%) dos FPAs na pesquisa operavam apenas um sistema, enquanto os 48% 

restantes dos proprietários operavam entre 2 e 84 sistemas. O tratamento utilizando a clorinação foi 

relatado em 54% dos FPAs da pesquisa, enquanto 33% dos operadores relataram não utilizar nenhum 

tratamento. 

Dos 814 FPAs na pesquisa relataram empregar 2,901 pessoas, ou uma média de 3.5 funcionários por 

sistema. 

Os resultados da pesquisa mostraram que, embora os FPAs mais antigos tenham começado em 1954, houve 

um rápido aumento no número de FPAs desde 2007. As projecções mostram que, se a mesma taxa 

continuasse, haveria mais de 200 novos FPAs estabelecidos nas três áreas incluídas na pesquisa até o final 

de 2014. 

Em relação às tarifas, a pesquisa constatou que o preço médio por metro cúbico de água cobrado pelos 

FPAs era de 35 Meticais (2013). No momento da pesquisa, este montante era quase o dobro do valor 

cobrado pelo FIPAG (mais 18 Meticais por metro cúbico), o que indicava que haveria uma alta demanda 

por prestação formalizada de serviços de água nas áreas de pesquisa. 
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A pesquisa produziu um banco de dados espacial em formato Excel com uma camada de dados GIS 

mostrando a localização de todos os sistemas incluídos na pesquisa. Pretendia-se que os dados fossem, 

eventualmente, integrados à base de dados nacional SINAS da DNAAS. 

3.2 FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS AUTORIDADES EM 

MOÇAMBIQUE 

 

As funções e responsabilidades de todas as partes envolvidas no âmbito da formalização institucional dos 

fornecedores privados de águas (FPAs) estão previstas no Decreto 51/2015 de 31 de Dezembro. 

Caixa 1: Decreto 51/2015  

 

 

O sector das águas em Moçambique é tutelado pelo Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos 

Hídricos (MOPHRH). 

Dentro deste ministério, a Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNASS) 

supervisiona o sector de abastecimento de água, incluindo a formulação de políticas e estratégias de 

desenvolvimento, planificação e mobilização de recursos financeiros. O Conselho de Regulação de Águas 

(CRA) regula o sector de águas no que diz respeito à regulação económica, mediação e conciliação de 

interesses das partes e salvaguarda dos interesses dos consumidores. Em particular na regulação económica 

vela pelas tarifas aplicadas, os padrões técnicos, a fim de garantir o equilíbrio entre a qualidade do serviço 

de abastecimento de água e o fornecimento de saneamento, os interesses dos usuários e a sustentabilidade 

económica dos sistemas de abastecimento de água. 

Decreto 51/2015 

Os FPAs operando no quadro informal fornecem e distribuem água obtida de furos. Estes são menos 

vulneráveis à seca. Assim, os FPAs aparecem como um grupo fundamental que pode aumentar o 

abastecimento de água em áreas não cobertas pela rede pública. 

Para que este grupo se torne parte da rede de água formal, os FPAs precisam de operar dentro de uma 

estrutura regulada. É assim que surge o decreto regulador. 

O Decreto 51/2015 de 31 de Dezembro, Regulamento do Licenciamento de Abastecimento de Água 

Potável por Fornecedores Privados visa criar o enquadramento legal para uma melhor regulamentação 

e acompanhamento dos FPAs. O objectivo é criar um "ambiente propício": um ambiente regulatório e 

de negócios no qual os FPAs possam prosperar no sistema formal, em vez de operar sem regulamentação 

na economia informal. 

O decreto reflecte o reconhecimento desses operadores como prestadores de serviços de água que, na 

prática, fazem parte do sistema de distribuição de água no país. 

Este propõe uma estrutura para criar parcerias entre FPAs e entidades públicas, de forma a aproveitar 

os pontos fortes de cada parte, bem como garantir que os riscos sejam geridos adequadamente. 

Este quadro é executado através de um conjunto de obrigações e direitos em relação às autoridades 

reguladoras e aos consumidores. 

Assim, o quadro regulamentar que define o modelo tarifário para a comercialização de água sob a 

responsabilidade do regulador CRA se constitui no presente trabalho. 
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Nos termos do Decreto 51/2015, as instituições têm as seguintes responsabilidades: 

Aos órgãos centrais (Direcção Nacional de Águas e Saneamento): 

• Assegurar a aplicação do presente regulamento no contexto das políticas e estratégias da área de 

águas; 

• Dar as orientações necessárias à implementação do regime técnico, económico e de gestão à 

autoridade licenciadora; 

• Actualizar os padrões técnicos das infraestruturas e equipamentos para fornecimento de água pelo 

FPAs. 

Aos órgãos locais (Municípios, Administrações Distritais): 

▪ Emitir pareceres, ouvida a entidade gestora do património relativamente a conformidade do pedido 

com os planos e programas nacionais e provinciais para área de abastecimento de água e 

instrumentos provados de ordenação do território; 

▪ Divulgar as áreas de expansão do serviço público, o período em que esta será realizada e a 

conclusão dos projectos;  

▪ Emitir parecer sobre os FPA em relação a conformidade técnica das infraestruturas e equipamentos 

dos sistemas em operação e aos projectos futuros. 

As Administrações Regionais de Água (ARAs): 

▪ Emitir a licença de exploração de água subterrânea e superficial. 

▪ Emitir parecer sobre o pedido da licença de abastecimento de água. 

As entidades responsáveis pela administração de infraestruturas de água e saneamento (FIPAG e 

AIAS): 

• Providenciar seus respectivos planos de curto, médio e longo prazo às entidades licenciadoras; 

• Emitir parecer sobre a emissão de licença; 

• Divulgar as áreas de expansão do serviço público e o período em que esta será realizada; 

A entidade responsável pela regulação do abastecimento de água e saneamento (CRA): 

▪ Regular os serviços de abastecimento de água, fixar tarifas, resolver conflitos e proteger o 

consumidor; 

▪ Emitir parecer sobre a qualidade dos serviços prestados pelos FPA e recomendar sobre a 

manutenção ou revogação da licença. 
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3.3 QUADRO DE ACÇÃO DOS FPAS 

O Conselho de Ministros aprovou em Outubro de 2015 o Regulamento de Licenciamento de 

Abastecimento de Água Potável por Fornecedores Privados, Decreto nº 51/2015 de 31 de Dezembro. Este 

regulamento assegura o investimento de fornecedores privados de água na provisão de serviços de 

abastecimento de água potável, bem como o cumprimento por estes das normas técnicas e de qualidade 

que salvaguardam os interesses dos consumidores.  

Este regulamento ainda não é de domínio das autoridades locais, carecendo de uma ampla divulgação de 

modo a passar-se para a sua implementação efectiva. Por este motivo e por reconhecer o valor deste 

instrumento regulatório para a melhoria do serviço prestado pelos Fornecedores Privados de Água (FPA), 

a Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS) pretende dissemina-lo entre as 

autoridades licenciadoras ao nível provincial, municipal e de distritos. Nesse contexto, a DNAAS, com o 

apoio da USAID, através do Programa Facilitando o Ambiente de Negócios para o Crescimento Económico 

(SPEED+), realizou três Seminários Regionais de Disseminação do Regulamento de Licenciamento do 

Abastecimento de Água Potável por Fornecedores Privados nas regiões sul, norte e centro em novembro 

2017. 

O Decreto 51/2015 criou a estrutura legal para o licenciamento e a regulamentação dos serviços de 

fornecimento de água fornecidos pelo sector privado em todo o país. O SPEED + Project tem colaborado 

com a Direcção Nacional do Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS), o CRA e a AFORAMO para 

apoiar a implementação do Decreto. 

3.3.1 Responsabilidades Regulatórias 

A responsabilidade pela emissão de licenças de operação para os FPAs é concedida às autoridades locais, 

que desempenham um papel primordial na planificação e supervisão de investimentos em abastecimento 

de água nas suas áreas. Descentralizar o licenciamento também capacita as autoridades locais a 

supervisionar a qualidade dos serviços fornecidos pelos FPAs. 

FPAs licenciados são alocados uma área de operação exclusiva por um período de 5 anos. Pretende-se 

limitar os potenciais conflitos entre FPAs e facilitar a obtenção de financiamento para expandir e melhorar 

os seus sistemas. O fornecimento privado de água não é mais considerado uma solução inferior e 

temporária, mas sim um negócio legalmente reconhecido. Acredita-se que as concessões exclusivas 

fornecerão segurança e previsibilidade para operadores e investidores.  

A implementação do Decreto 51/2015 em todo o país nos próximos anos deve aumentar o investimento 

do sector privado no sector de águas, melhorar o acesso e a qualidade do serviço para os clientes e 

aumentar a cobertura do abastecimento de água potável. A DNAAS emitiu orientações para as 

autoridades distritais e municipais e uma descrição dos procedimentos de licenciamento para autoridades 

locais e FPAs. Espera-se que até o final de 2018, pelo menos 500 FPAs estejam licenciados, atendendo a 

cerca de 800,000 pessoas com um abastecimento de água confiável, eficiente e acessível. 

3.3.2 Demografia e procura de água 

O actual quadro demográfico, de investimento e operacional para FPAs em Moçambique é avaliado pela 

Equipa de Consultores como sendo, globalmente, positivo - mas não sem os seus desafios - pelas 

seguintes razões: 

A população, particularmente em áreas periurbanas e recém povoadas, está crescendo rapidamente. A 

população urbana de Moçambique aumentou de 6.5% em 1968 para 32.8% em 2017, crescendo a uma 

taxa média anual de 3.41%. (INE, várias publicações) 



2 8  

 

A população da capital de Moçambique, Maputo, continua a expandir-se a um ritmo acelerado, como 

resultado de altas taxas de natalidade e da imigração continuada de outras partes do país. De acordo com 

dados recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE, 2017), existem agora mais de 2.7 milhões de 

pessoas que vivem na área de Grande Maputo, colocando enormes desafios aos governos nacionais e 

locais para fornecer serviços básicos, incluindo abastecimento de água. 

Similarmente, a população da Matola, Beira e outras grandes cidades experimentaram um rápido 

crescimento populacional desde o censo de 2007. O INE estima que a população actual da Matola seja 

superior a 1.6 milhões de habitantes, mais 675,422 habitantes em relação a 2007, tornando a Matola, de 

longe, a cidade que mais cresce em Moçambique. A população da Beira aumentou para 533,825 em 2017, 

em comparação com 397,368 em 2007. Outras áreas urbanas em Moçambique também mostraram 

grandes aumentos na população durante a última década. (INE, várias fontes.) 

O rápido crescimento da população urbana e periurbana de Moçambique, que deverá continuar durante a 

próxima década, significa que a procura de abastecimento de água para as famílias e empresas deverá 

aumentar a um ritmo rápido correspondente, em muitos casos a um ritmo mais rápido do que os 

provedores de água do sector público podem acompanhar. 

3.3.3 Fornecedores de Água do Sector Público 

Os objectivos estratégicos a longo prazo das reformas do sector da água em Moçambique são conseguir 

cobertura universal, apoiar a independência através do autofinanciamento ou financiamento de 

investimentos privados e criar estruturas institucionais e mecanismos de apoio que respondam à procura 

local de água sustentável.  

O sector privado está emergindo e engajando-se activamente no negócio de fornecimento de água de 

forma crescente. Os indivíduos privados estão investindo cada vez mais seu próprio capital, 

maioritariamente, sem tomar empréstimos dos bancos, exigindo publicidade ou treinamento técnico ou 

reuniões e avisos públicos. Em vez da publicação formal dos editais na avaliação de imprensa das 

propostas, etc. Os FPAs são operadores e investidores, a maioria dos quais são homens, que fazem uso 

de suas próprias economias, receitas de outros negócios ou outros membros da família para cobrir os 

custos de investimento. 

A cobertura do abastecimento de água canalizada permanece abaixo das metas nacionais, em particular 

nas áreas periurbanas das cidades secundárias de crescimento rápido em Moçambique. Estas cidades 

estão entre as maiores das áreas de serviço do FIPAG, representando aproximadamente 60% da água 

tratada vendida directamente pelo FIPAG e cobrindo 54% da população nas suas áreas de serviço 

designadas. 

No entanto, como a população urbana e periurbana está em rápido crescimento cria demandas adicionais 

e pressão sobre os sistemas públicos geridos pelo FIPAG, AIAS e, em alguns casos, municípios para 

fornecer serviços adequados e oportunos. Em 2014, em Tete / Moatize (que em média fornece água 

cerca de 20 horas por dia), 60% dos agregados familiares estão conectados; em Pemba (com cerca de 6 

horas por dia de abastecimento), 46% estão ligados; e na Beira / Dondo (com apenas cerca de 14 horas 

por dia de fornecimento), 45% estão ligados. Além da demanda crescente e de uma rede terciária 

limitada, esses sistemas estão actualmente sob estresse agudo devido à infraestrutura incompleta de 

produção e distribuição de água, atingida por uma população em rápido crescimento. 

Em novembro de 2011, uma actualização da política e estratégia de abastecimento de água foi aprovada 

pelo Conselho de Ministros. A estratégia revista prevê atingir 80% de cobertura de serviço para a 

população urbana em Moçambique até 2025 e apoia o envolvimento do sector privado local nas 

operações de abastecimento de água. 
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Mesmo se 80% de cobertura em áreas urbanas for atingida até 2025, ainda haverá mais de 10 milhões de 

pessoas não atendidas em áreas urbanas. Os FPAs entraram em cena para suprir essa lacuna de 

abastecimento de água, primeiro em áreas urbanas e periurbanas próximas a grandes cidades e, mais 

recentemente, em novas áreas de assentamento de “fronteira” em antigas áreas rurais localizadas em 

terras, anteriormente, escassamente povoadas entre cidades. 

3.3.4 Financiamento ao Sector Público 

Um conjunto de factores conjugados como a crise da dívida pública nos últimos anos e a erosão da 

confiança no sistema de gestão financeira pública do país fizeram com que o investimento directo 

estrangeiro diminuísse em 20% até o final de 2016. A falta de programa com as instituições de Bretton 

Woods e a suspensão de apoio dos doadores ao orçamento reduziram a capacidade pública de 

mobilização de recursos. 

Aliás, basta notar que o serviço da dívida pública, que era de 7,3% da receita em 2012, agora é estimado 

em 46% da receita, e deve consumir mais de 40% de toda a receita do governo nos próximos anos. Ao 

mesmo tempo, a percentagem do Orçamento do Estado atribuída ao sector de águas e saneamento 

diminuiu de 4,8% em 2010 para 2,6% em 2016. 

Neste ambiente financeiro angustiante e restritivo, pode-se esperar que os fornecedores de água, como o 

FIPAG, AIAS e municípios, enfrentem desafios crescentes no acesso ao crédito e restrições à obtenção 

de financiamento das alocações orçamentais do Estado para investimentos de capital na infraestrutura de 

abastecimento de água.  

Actualmente, as fontes de água operadas pelo FIPAG e pela AIAS não cobrem toda a população nas suas 

áreas de serviço, em alguns casos a cobertura é tão baixa quanto 50% deixando uma população grande e 

crescente sem assistência que tem de procurar outras fontes de abastecimento para satisfazer a sua 

procura. 

Na maioria das áreas urbanas atendidas pelos prestadores do sector público, os custos de operação e 

manutenção não são totalmente cobertos. A taxa média de cobertura para o país é de 0.85 (FIPAG, 

2017), exigindo, assim, subsídios adicionais do Orçamento do Estado. 

A falta de acesso ao financiamento é uma séria restrição para o sector privado. De acordo com um 

Inquérito às Empresas, para mais de 50% das empresas em Moçambique, o acesso ao financiamento é um 

obstáculo "importante" a "muito grave" (SPEED 2010). O principal desafio é o custo; os tomadores de 

empréstimos de bancos comerciais geralmente são obrigados a fornecer garantias para um empréstimo, 

as taxas de juros estão em torno de 32% ou mais anualmente, e os vencimentos dos empréstimos são, 

geralmente, de 12 meses ou menos. Pode-se esperar que o acesso ao crédito seja ainda mais difícil dadas 

as políticas monetárias mais rigorosas agora em vigor para fazer face a conjuntura económica adversa. 

Definitivamente contra todas estas adversidades de natureza económico-financeira, é impressionante 

notar que os FPAs continuam a crescer e até a prosperar. A construção e operação de sistemas de água 

por FPAs são financiadas, na sua extensa maioria, por fundos privados provenientes de poupanças do 

proprietário, receita de negócios, herança, membros da família ou outras fontes. Há poucas evidências de 

que os FPAs falhem ou abandonem seus negócios. Pelo contrário, há muitos novos FPAs entrando no 

mercado de abastecimento de água. 

3.4 AMBIENTE COMERCIAL E OPERACIONAL DOS FPAS 

O actual ambiente empresarial e operacional para os FPAs em Moçambique é avaliado como sendo 

largamente positivo, mas não sem desafios, pelas seguintes razões: 



3 0  

 

▪ A população, particularmente nas áreas periurbanas e recém povoadas, está crescendo 

rapidamente. Portanto, a demanda por abastecimento de água para residências e pequenas 

empresas provavelmente aumentará a uma taxa correspondente nos próximos anos, em 

muitos casos a um ritmo mais rápido do que as concessionárias públicas de água podem 

acompanhar. 

▪ Na maioria dos casos, as actuais tarifas de água parecem permitir uma margem de lucro 

razoável para o investidor/operador, evidenciada pelo facto de que muitos FPAs permaneceram 

no negócio e até expandiram seus serviços por um período de 10 anos ou mais e dados 

recolhidos no campo corroboram com esta constatação. 

▪ Os reduzidos casos de operadores que abandonam o negócio encontrados foram, 

imediatamente, adquiridos por outro FPAs. O que é comum é emergirem muitos novos 

participantes no negócio. 

▪ FPAs podem responder rapidamente à demanda de novos clientes. Novos sistemas de 

abastecimento de água podem ser construídos em um mês ou dois. 

▪ Novas ligações são atendidas entre 1-2 dias dependendo da distância que separa o novo 

consumidor com a sua rede geral de distribuição. 

Uma série de ameaças à viabilidade continuada de FPAs existe, como segue: 

▪ O custo de energia eléctrica absorve entre 35-65% dos custos operacionais totais de cada FPA. 

Aliás, factor importante para os diferentes pedidos de ajustamento das tarifas. 

▪ A vida útil das bombas submersas é geralmente muito curta, algumas vezes em poucas semanas, 

exigindo gastos consideráveis com substituições. Esta situação é relatada principalmente devido 

a flutuações no fornecimento de eletricidade da EdM. Em muitos casos, não há protecção 

contra surtos, estabilizadores de tensão, disjuntores ou outros dispositivos de protecção 

instalados. 

▪ Muitos FPAs não estão mantendo registos adequados de suas operações, incluindo aspectos 

técnicos e financeiros de seus negócios. Por exemplo, não há registo de quanta água está sendo 

produzida, portanto, nenhuma avaliação precisa de perda e eficiência. Essas informações são 

importantes para documentar e justificar solicitações de ajustes tarifários. 

▪ Depois que os sistemas de água são estabelecidos e operam, parece que um senso de obrigação 

social se desenvolve por parte dos operadores em relação a seus clientes. Esse relacionamento 

pessoal é reforçado pelos FPAs que moram no mesmo bairro que atendem e, portanto, são 

mais acessíveis a seus clientes. 

▪ Sem a licença, os FPAs actualmente não têm protecção legal para seus negócios ou activos, 

como uma licença de operação e permissão para estabelecer suas redes de distribuição em 

propriedades públicas. 

▪ Actualmente, pouca atenção está sendo dada ao monitoramento ou protecção do recurso 

hídrico (ou seja, água subterrânea). Existem, relativamente, poucas queixas, mas no futuro as 

flutuações nos níveis de água, salinidade e outras formas de contaminação poderão ocorrer se 

cuidados prévios não forem accionados. 
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3.5 PAPEL DA AFORAMO 

A AFORAMO – Associação dos Fornecedores de Água de Moçambique - foi criada em 2006 como 

plataforma nacional aberta a todos os fornecedores privados de água no país. Na conjuntura que esta surge, 

aparece com um papel aglutinador da classe, mas também regulador das actividades dos seus associados. 

Na altura da sua criação, eram informais por isso não havia nenhuma regulamentação estatal o que, 

imediatamente, significava que os associados "tinham de começar do zero para organizar e coordenar o sector" 

e "estabelecer regulamentação relacionada a tarifa a praticar, prazos de cortes por inadimplência, entre outros". 

Como se pode depreender, a criação da AFORAMO representou um meio para estabelecer normas dentro 

da comunidade FPAs consciente da sua responsabilidade de que estava a fornecer um bem público com 

forte impacto na saúde, social, ambiental e económico nas comunidades em que ela mesma é parte. 

Nesta nova realidade, ser membro da AFORAMO exigiu altos padrões de qualidade da água e confiabilidade 

do serviço prestado. Naturalmente, que forneceu um incentivo para os FPAs fornecerem um melhor 

serviço, já que isso era necessário para ser um membro da AFORAMO - algo que era desejável, uma vez 

que reforçava a sua reputação. 

Além de introduzir controlos de qualidade, a AFORAMO também representou um meio de aumentar a 

consciencialização sobre o papel e a magnitude das operações dos FPA para a sociedade consumidora e o 

governo. 

A AFORAMO passou a ser a interlocutora válida para com terceiros com destaque para as autoridades 

governamentais de uma comunidade empresarial, até então, heterogênea. 

Assim como associação, a AFORAMO é criada para perseguir os seguintes objectivos: 

✓ Promover e difundir actividades relacionadas ao abastecimento de água a população; 

✓ Congregar os proprietários de furos de abastecimento de água a população e defender os seus 

interesses; 

✓ Orientar os seus associados sobre as responsabilidades da AFORAMO perante o poder público; 

✓ Propugnar, junto do poder público, por um maior desenvolvimento e aperfeiçoamento do 

abastecimento de água a população. 

✓ Promover, junto das autoridades públicas competentes o estabelecimento e continuo 

aperfeiçoamento da legislação, normas e práticas adequadas ao exercício da actividade; 

✓ Promover, junto do poder público e entidades privadas, a contratação de serviços especializados; 

✓ Propugnar pelo reconhecimento oficial como órgão representativo dos seus associados junto do 

poder público e entidades privadas; 

✓ Promover intercâmbio com associações nacionais e estrangeiras, bem como a difusão de 

conhecimentos especializados junto dos seus associados; 

✓ Divulgar informações e elementos estatísticos de interesse dos seus associados. 

Neste momento, a AFORAMO está, fortemente, envolvida no processo da divulgação do Decreto 51/2015 

de 31 de Dezembro entre os seus membros. Destaque vai para os procedimentos de licenciamento. De 

igual modo, está a envidar esforços junto dos municípios e administrações distritais visando sensibilizar as 

autoridades para avançarem com o processo de licenciamento. 

A percepção da AFORAMO é que tem encontrado diferentes sensibilidades das diferentes estruturas 

estatais, umas mais abertas e proactivas que já começaram com o processo de licenciamento e outras que 
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colocam dificuldades adicionais ao estipulado no Decreto mostrando clara falta de vontade, interesse e nem 

motivação. 

A par da formalização dos seus membros, a AFORAMO está muito preocupada em encontrar soluções 

para os elevados custos com energia eléctrica e está esperançada que este assunto possa suscitar interesse 

por parte de potenciais financiadores para a solução painel solar, a melhoria da tubagem principal dos seus 

associados assim como melhores estruturas elevadas para assegurar uma melhor qualidade de serviço aos 

seus clientes. 

Na visão da AFORAMO, os seus associados já mostraram um grande espírito empreendedor que com 

meios próprios abastecem muitos espaços periurbanos das grandes cidades e muílas vilas e localidades do 

país, pelo que uma linha de crédito para melhorar a estatura dos seus sistemas e a qualidade do serviço aos 

seus clientes seria um sucesso assegurado em todas a vertentes. 

Mesmo assim sente-se que AFORAMO precisa de apoio visando a sua expansão ao nível nacional e para o 

caso de Maputo a angariação de mais membros o que ajudaria o rápido cumprimento das especificações 

técnicas assim como um gradual crescimento em matéria de gestão financeira com resultados imediatos 

em matéria de melhoria da qualidade do serviço prestado. 
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4 ANÁLISE DA TARIFA ACTUAL E 

SUA SUSTENTABILIDADE 

4.1 TARIFAS ACTUAIS PRATICADAS 

Na altura da elaboração deste estudo, vigoravam nos diferentes pontos do país, as seguintes tarifas de água. 

Tabela 1: Tarifa de água em Maputo Cidade e Província (4) 

Itens Tarifa (MT) 

Zonas com energia eléctrica (MT/m3) 50.00 

Consumo mínimo (até 5 m3; MT/mês) 250.00 

Zonas sem energia eléctrica (MT/m3) 60.00 

Consumo mínimo (até 5 m3/mês) 300.00 

 

Tabela 2: Tarifa de água em Gaza 

Itens Tarifa (MT) 

Zonas com energia eléctrica (MT/m3) 55.00 

Consumo mínimo (até 5 m3; MT/mês) 250.00 

Zonas sem energia eléctrica (MT/m3) 65.00 

Consumo mínimo (até 5 m3 MT/mês) 250.00 

 

Gaza é onde o peso e dinamismo da AFORAMO se faz sentir em todos os distritos visitados. Por isso, 

todos os FPAs visitados nesta província praticam a mesma tarifa separados somente pela fonte de energia. 

Aqui a competição saudável que existe entre os FPAs, neste ponto, reside na qualidade e estética de 

estruturas. As áreas entre os diferentes FPAs estão fortemente delimitadas, somente nos sítios que 

concorrem com os sistemas públicos. 

Tabela 3: Tarifa de água em Inhambane 

Itens Tarifa (MT) 

Zonas com Energia eléctrica (MT/m3) 50.00-75.00 

                                                

4 Resolução do CRA, nº2/2017 de 4 de Setembro. 
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Consumo mínimo (até 5 m3; MT/m3) 250.00-375.00 

Zonas sem energia eléctrica (MT/m3) 65.00-75.00 

Consumo mínimo (até 5 m3
;
 MT/m3) 300.00-375.00 

 

Inhambane é a província com maior disparidade de tarifas que reflecte a ausência de acção da AFORAMO 

que está em fase de implantação. Por exemplo, quando a equipa chegou, os FPAs de Homoine já haviam 

deliberado aumentar a tarifa de 65.00 para 75.00 MT/m3. Entretanto, em Massinga, Quissico e Jangamo 

continuavam com 50.00 MT/m3. 

Em Inhambane como em algumas partes de Gaza (Distrito de Chongoene), as tarifas praticadas por alguns 

fornecedores privados de água tem a haver com a existência de um sistema público. Alguns para não 

perderem a base da sua clientela colocam o preço a não se distanciar muito do público e melhoram a 

qualidade de serviço (horas de fornecimento, pressão da água, entre outros). 

Notar que antes do Decreto 51/2015 de 31 de Dezembro, a fixação e revisão das tarifas era da 

responsabilidade da AFORAMO. Esta chamava a si todo o processo incluindo a fiscalização da 

implementação dos seus associados. A AFORAMO juntava todos os argumentos que sustentavam a 

necessidade de ajustamento e eram apresentados em Assembleia Geral do órgão. 

Uma vez aprovada a nova tarifa, era responsabilidade da Direcção da AFORAMO efectuar a devida 

comunicação as entidades públicas com antecedência de 30 dias da entrada em vigor. 

Com excepção da Cidade de Maputo e Maputo Província que em 2017, o CRA fez o primeiro ajustamento 

da tarifa, as tarifas vigentes noutras partes foram feitas pela AFORAMO ou deliberações feitas pelos FPAs 

em cada ponto. 

O objectivo de ajustamento tarifa, segundo a AFORAMO, visava não diluir os níveis de lucratividade dos 

FPAs e tomando em conta a capacidade de pagar dos seus usuários. 

As receitas, os custos operacionais e os investimentos para a maioria dos FPAs são em moeda nacional, o 

Metical. Pelo que os FPAs não sofrem ganhos e nem proveitos fora do seu controlo nesta matéria. 

Uso eficiente de água 

Para os usuários dos FPAs são obrigados a colocar contadores de água nas suas residências. Por isso pode-

se afirmar neste documento, sem margem para erro, que todos os clientes dos fornecedores privados de 

água enquadrados na AFORAMO estão equipados de contadores o que de certa forma estimula o uso 

eficiente da água e promove justeza na facturação. 

4.2 CUSTOS ACTUAIS DOS FPAS 

4.2.1 CUSTOS DE OPERAÇÃO ACTUAIS 

O princípio subjacente à imposição de um preço para os serviços publicamente providos está fundado em 

que o custo destes serviços deve ser recuperado a partir de beneficiários do mesmo. Dito desta maneira, 

a tarifa, para o caso vertente, tornou-se no mecanismo estabelecido para a aludida recuperação. 

Se o custo total da prestação do serviço for recuperado, todo o FPA pode funcionar como unidade 

completamente autossustentada. 
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Para o caso dos FPAs os custos operacionais de manutenção considerados são os descritos na tabela que 

se segue. 

Tabela 4: Áreas de custos operacionais dos FPAs 

Salários 

Energia 

Químicos 

Manutenção e Reparação 

Combustível 

Tributos diversos 

Comunicações 

ARAs (Taxa) 

Quotas 

Análises de água 

Outros 

Fonte: Dados sistematizados pela Equipa de Consultores (Visita de campo) 

 

Salários cobrem as gratificações e todos os subsídios pagos directamente aos empregados pelo trabalho 

realizado e os custos dos benefícios pagos como alimentação para trabalhadores que são obrigados a viver 

nos sistemas. 

Energia. Esta categoria inclui o custo de operação de bombas e outros equipamentos accionados 

eletricamente (por exemplo, máquinas de pequenos escritórios encontrados) e de iluminação. Os custos 

de energia estão relacionados ao nível de serviço prestado e apenas uma parcela muito pequena desses 

custos pode ser considerada fixa. 

Químicos. Os FPAs que usam químicos indicam que é por recomendação das autoridades de saúde com 

destaque para Gaza, 

Manutenção e reparação. Toma em consideração as diferentes reparações na rede e limpezas periódicas 

do tanque pois muito do equipamento é mais substituição do que reparação. 

Combustível. Inclui o combustível usado para o funcionamento da bomba para a produção de água em 

zonas sem energia e o combustível usado pelos proprietários para resolver a logística do sistema. 

Tributos diversos. Inclui as administrações distritais, localidades e as municipalidades. As experiências 

nesta matéria, segundo o trabalho de campo varia de lugar para o lugar, assim como as taxas aplicadas. 

Comunicações. Nenhum FPA sabe o valor exacto de despesa de comunicações que aloca para resolver 

os problemas do seu sistema. Portanto este valor foi conseguido por estima dos proprietários dos sistemas. 

Taxas das ARAs. Para os FPAs que já foram abordados pelas ARAs para o pagamento da taxa de 

exploração de água subterrânea em virtude deste não possuírem contadores que mede a água produzida, 

as exigências variam de FPA para FPA (uns usam o critério de número de clientes, outros disseram que foi 

na base de consumo mínimo). Entretanto, foram vistas facturas passadas pelas autoridades regionais de 

Água a acrescentarem o tributo IVA por cima do tributo taxa. 
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Caixa 2: Taxas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode depreender não existe espaço para se cobrar tributo IVA sobre a espécie de tributo taxa. 

Existem razões para recomendar a sua descontinuidade. 

Quotas. São as quotas anuais que devem ser pagas a AFORAMO que se permite que se pague 

mensalmente. 

Análises de água. Trimestralmente os FPAs devem fazer a análise de água. Esta é outra área de 

preocupação pois, os FPAs se queixam da dificuldade e onerosidade de efectuar a análise de qualidade de 

água, pois as instituições públicas não têm capacidade suficiente para levar a cabo esta empreitada. 

 

Custos médios anuais por províncias relevantes visitadas 

Gaza: custos médios 

Tabela 5: Custos médios e sua estrutura para provedores de Gaza 

Áreas de custos MÉDIA ANUAL 
(MT) 

Peso (%) 

Salários 147,836.31 19.8 

Energia 493,384.62 66.0 

Químicos 3,300.00 0.4 

Manutenção e Reparação 22,292.31 3.0 

Combustível 37,292.31 5.0 

Tributos diversos 5,053.85 0.7 

Comunicações 8,584.62 1.1 

ARA SUL (Taxa) 9,784.62 1.3 

Quotas 3,600.00 0.5 

Análises de água 1,200.00 0.2 

Outros 14,783.08 2.0 

Custos operacionais 747,111.69 100.0 

Fonte: Dados sistematizados pela Equipa de Consultores (Visita de campo) 

Em Gaza notou que as autoridades locais não só estão atentas a importância dos FPAs no que respeito a 

papel complementar que fazem ao Estado no provimento de água, como até as localidades cobram tributos 

a aqueles. 

O que é taxa? 

A taxa é uma espécie de tributo pago a favor de quem presta o serviço. Ou ainda, é um tributo 

contraprestacional de serviços públicos ou benefícios feitos, postos a disposição ou custeados pelo 

Estado, em favor de quem paga, ou seja, ao contribuinte. 

A taxa é cobrada pela prestação de um serviço público. O valor da taxa é calculado com base no 

custo do serviço prestado pelo Estado a favor do contribuinte. 

Esse pagamento é obrigatorio porque sem ele as autoridades reservam-se a prerrogativa de (i) 

multar ou mesmo (ii) chegado ao extermo de suspender a licença de exploração de água 

subterrânea. 

Com a cobrança da taxa, supõe-se que haja um destino correcto e conhecido para o dinheiro 

arrecadado porque a taxa é uma espécie de tributo vinculado. 
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Inhambane: custos médios 

Em Inhambane existe rubricas que os FPAs na sua totalidade não pagam, como indicado na tabela que se 

segue. 

Tabela 6: Rubricas não pagas pelos FPAs em Inhambane 

Químicos 0.00 

ARA Sul (Taxa) 0.00 

Quotas 0.00 

Análises Laboratoriais 0.00 

Fonte: Dados sistematizados pela Equipa de Consultores (Visita de campo) 

Relativamente as taxas para ARA Sul todos informaram terem sido contactados mas nenhum confirmou 

ter feito algum pagamento da taxa. 

No que respeita as quotas, querem ser membros da AFORAMO e informaram que já tiveram reuniões 

prévias mas ainda não foi constituída a delegação provincial. 

Quanto as análises laboratoriais, todos sabem que deveria ser de 3 em 3 meses que deveriam ser feitas 

assim como referem o local de análises como sendo a Direcção Provincial de Saúde na Cidade de Inhambane 

mas ninguém exibiu última análise efectuada. 

Entretanto, para efeitos de avaliação do impacto da tarifa, para estes custos médios foram considerados os 

custos médios anuais de Gaza. 

Na verdade, o objectivo é avaliar qual seria o desempenho financeiro dos FPAs de Inhambane. Portanto, os 

bons resultados financeiros não podem ser conseguidos à custa da sonegação de obrigações. 

Tabela 7: Avaliação de desempenho dos FPAs em Inhambane 

Rubricas MÉDIA ANUAL 
(MT) 

Peso (%) 

Salários 242,340.00 30.5 

Energia 415,200.00 52.3 

Químicos 2,413.80 0.3 

Manutenção e Reparação 38,753.40 4.9 

Combustível 51,600.00 6.5 

Tributos diversos 4,000.00 0.5 

Comunicações 8,220.00 1.0 

Taxa de exploração (ARA Sul) 7,741.80 1.0 

Quotas 3,600.00 0.5 

Análises Laboratoriais 1,200.00 0.2 

Outros 19,272.00 2.4 

Custos operacionais 794,341.00 100.0 

Fonte: Dados sistematizados pela Equipa de Consultores (Visita de campo) 

Maputo: custos médios 

Como foi referido, a referência a Maputo sempre contempla Maputo Cidade e Província. 
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Tabela 8: Custos médios em Maputo Cidade e Província 

Rubrica MÉDIA ANUAL Peso (%) 

Salários 472,995.00 30.9 

Energia 573,000.00 37.5 

Químicos 54,285.00 3.6 

Manutenção e Reparação 132,084.50 8.6 

Combustível 135,000.00 8.8 

Tributos diversos 31,665.00 2.1 

Comunicações 14,700.00 1.0 

Taxa de exploração (ARA Sul) 53,077.90 3.5 

Quotas 3,600.00 0.2 

Análises Laboratoriais 5,775.00 0.4 

Outros 52,425.00 3.4 

Custos operacionais 1,528,607.40 100.0 

Fonte: Dados sistematizados pela Equipa de Consultores (Visita de campo) 

Pode se notar que de todos os pontos Maputo tem os custos mais equilibrados embora a energia continue 

a ser a maior despesa. 

Esta situação pode ser explicada pelo facto de os FPAs de Maputo estarem a sofisticar as suas operações 

com a informatização das cobranças, maior actuação do fisco e da ARA-Sul, enquanto noutras partes, 

energia e salários são as rubricas dominantes. 

O que foi notando com evidência empírica é que a medida que os FPAs vão aumentando o número de seus 

clientes, cresce, igualmente, de importância a componente da despesa administrativa. 

4.2.2 OS CUSTOS DE CAPITAL 

Os bens de capital são itens como furos, bombas, estações de bombeamento e tanques, estruturas elevadas, 

rede de distribuição e ferramentas de expansão e reparação que têm uma vida útil de vários anos. 

Avaliação de activos fixos 

Foi usada a abordagem de avaliação de activos em que os custos de capital são estimados usando técnicas 

de depreciação. Depreciação é o valor de activos fixos consumidos durante o período contábil. Geralmente, 

é calculada com base em contas históricas numa base linear. Por exemplo, se um activo deve durar 20 anos, 

1/20 de seu custo é atribuído a cada ano por 20 anos. 

Neste caso serão observadas as normas contabilísticas em vigor em Moçambique sobre a matéria. 

Durante a visita de campo, todos os FPAs afirmaram não saberem o valor exacto despendido para a 

construção dos seus sistemas, uns porque o fizeram aos poucos e outros porque não tinham a cultura e 

nem necessidade de registo. 

Entretanto, em 2013, a AFORAMO fez um levantamento exaustivo de investimentos feitos pelos seus 

associados nas duas classes activas para a construção dos sistemas que foi disponibilizado a Equipa de 

Consultores. 

É com base nesta relação de activos e observando estritamente as normas contabilísticas moçambicanas 

que foi possível classificar os activos e os respectivos pesos por agregação. 
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Tabela 9: Activos e pesos por agregação 

Itens Componentes Em Meticais Peso 

Construções Torres de betão 
c/diferentes capacidades 
Furos completos 

7,804,167.00 84.70% 

Equipamentos Tanques c/diferentes 
capacidades (não de betão) 

415,000.00 4.50% 

Rede de distribuição Tubagem diversa com 
uniões, T’s, boias, válvulas 
e curvas 

986,139.45 10.70% 

Ferramentas Chaves de tubos para 
dimensões de tubos, 
alicates e pás. 

8,387.66 0.09% 

Total de Activos Fixos  9,213,694.11 100.00% 

Fonte: Dados sistematizados pela Equipa de Consultores (AFORAMO) 

De acordo com as normas contabilísticas moçambicanas, as taxas de depreciação das 4 classes de activos 

são as indicadas na tabela que se segue. 

Tabela 10: Taxas de depreciação de activos 

Activos Taxas 

Construções 5.00% 

Equipamentos 10.00% 

Rede de distribuição 10.00% 

Ferramentas 14.28% 

Fonte: Normas contabilísticas moçambicanas 

 

Tendo em conta o peso das classes de activos fixos associado às taxas de depreciação é possível conhecer 

o valor da depreciação anual do valor de activo fixo apresentado pela AFORAMO no pedido de ajustamento 

tarifário de 2017 para Maputo e no pedido de 2018 para Gaza e Inhambane respectivamente. 

Seguem-se aos valores que são usados para calcular a depreciação anual de cada ponto, como as tabelas 

que seguem espelham. 

 Tabela 11: Depreciação anual (Maputo) 

Itens Peso Maputo 
Taxa de 

depreciação 
Depreciação 

Valor Total de Activos 
 

2,400,000.00   
 

Construções 84.70% 2,032,843.78 5.00% 101,642.19 

Equipamentos 4.50% 108,099.96 10.00% 10,810.00 

Rede de distribuição 10.70% 256,871.42 10.00% 25,687.14 

Ferramentas 0.09% 2,184.83 14.28% 311.99 

Total de Depreciação/Ano 
   

138,451.32 

Fonte: Dados sistematizados pela Equipa de Consultores (AFORAMO) 
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Tabela 12: Depreciação anual (Gaza) 

 
Peso Gaza Taxa de 

depreciação 
Depreciação 

Valor Total de Activos 
 

2,400,000.00   
 

Construções 84.70% 2,032,843.78 5.00% 101,642.19 

Equipamentos 4.50% 108,099.96 10.00% 10,810.00 

Rede de distribuição 10.70% 256,871.42 10.00% 25,687.14 

Ferramentas 0.09% 2,184.83 14.28% 311.99 

Total de Depreciação/Ano 
   

138,451.32 

Fonte: Dados sistematizados pela Equipa de Consultores (AFORAMO) 

Importante notar que o valor de activos fixos de Gaza e Maputo são iguais o que de certa maneira contrasta 

com o verificado nas visitas de campo em que os FPAs, na sua maioria informaram que fazem as suas 

compras em Maputo incluindo materiais de construção, logo, pelo menos o custo de transporte deveria 

ser o diferenciador. 

Inhambane 

Tabela 13: Depreciação anual (Inhambane) 

 
Peso Maputo Taxa de 

depreciação 
Depreciação 

Valor Total de Activos 
 

2,888,000.00   
 

Construções 84.70% 2,446,188.69 5.00% 122,309.43 

Equipamentos 4.50% 130,080.29 10.00% 13,008.03 

Rede de distribuição 10.70% 309,101.94 10.00% 30,910.19 

Ferramentas 0.09% 2,629.08 14.28% 375.43 

Total de Depreciação/Ano 
   

166,603.09 

Fonte: Dados sistematizados pela Equipa de Consultores (AFORAMO) 

4.3 TARIFAS ACTUAIS E COBERTURA DE CUSTOS 

Conhecidas as tarifas praticadas nos principais pontos de maior actividade de FPAs no país assim como 

deduzidos os custos operacionais e de capital fixo estão criadas as condições para se efectuar a avaliação 

do nível de cobertura das tarifas actualmente praticadas. 

Tabela 14: Maputo: Receitas e cobertura de custos 

 Em Meticais 

Receitas 2,335,875.00 

Despesas Operacionais 1,528,607.40 

Resultados Operacionais 807,267.60 

Depreciação 138,451.32 

Resultados Líquidos 668,816.28   

Memo:   

Valor do contrato 3,000.00 

Ligações 734.63 

Total 2,203,875.00 
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Fonte: Dados sistematizados pela Equipa de Consultores (Visita de campo) 

Tabela 15: Gaza: Receitas e cobertura de custos 

 Em Meticais 

Receitas 1,546,130.77 

Custos Operacionais 747,111.69 

Resultados Operacionais 799,019.08 

Depreciação 138,451.32 

Resultados Líquidos 660,567.76   

Memo: 
 

Valor médio do contrato 3,865.38 

Ligações medias 528.81 

Valor Total médio Recebido 2,103,403.85 

Fonte: Dados sistematizados pela Equipa de Consultores (Visita de campo) 

Tabela 16: Inhambane: Receitas e cobertura de custos 

Receitas 1,404,195.00 

Custos Operacionais 794,341.00 

Resultados Operacionais 609,854.00 

Depreciação 166,603.09 

Resultados Líquidos 443,250.91   

Memo: 
 

Valor do contrato 3,180.00 

Ligações 532.00 

Total 1,049,600.00 

Fonte: Dados sistematizados pela Equipa de Consultores (Visita de campo) 

As tabelas mostram que as actuais tarifas cobrem todos os custos operacionais de capital fixo.  

No entanto, a assimetria ou atraso entre os ajustes dos custos (especialmente de energia) que os FPAs 

devem enfrentar e os ajustes nas tarifas aplicadas a seus usuários, pode levar a períodos em que tal 

cobertura de custos não é alcançada. 

É importante notar que mesmo assim os FPAs têm uma almofada no que respeita ao seu desempenho 

financeiro que são os valores recebidos respeitantes aos contratos de fornecimento de água. 

Com este cenário, os FPAs em alguns pontos do país podem representar uma alternativa muito importante 

aos sistemas públicos de água cujo desempenho continua a ser associado ao conjunto de ineficiências de 

operação (horas de fornecimento de água, tempo longo entre a assinatura de contrato e ligação de água, 

fontes de água dependentes aos fenómenos climatéricos, perdas de água, entre outros). 
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4.4 SUSTENTABILIDADE DA TARIFA ACTUAL E LICENÇA DE 5 

ANOS 

O Decreto 51/2015 de 31 de Dezembro indica que um FPA será considerado um provedor formal, sujeito 

à qualidade de sua água e serviços, monitorado pelas autoridades licenciadoras e regulado pelo município 

ou distrito. 

O fornecedor terá de solicitar a licença, que é válida por cinco anos em áreas de alto risco de contaminação 

e dez anos em área sem o mesmo risco. 

Não restam dúvidas que ser licenciado e legalmente reconhecido como formal tem vantagens, entre outras, 

que já podem ser elegíveis para financiamento das suas actividades. Aliás, nas visitas de campo foi frequente 

ouvir de todos FPAs entrevistados com projectos de expansão do seu negócio o que seria possível se 

houve uma janela de financiamento para o efeito. 

Assim depois de constatar que as actuais tarifas cobrem todos os custos, nesta secção o estudo questiona 

a sustentabilidade do negócio num período de cinco anos. 

Para o efeito, será feito o exercício usando a abordagem de preços fixos no período em consideração. 

Pressupostos de base para este exercício foram as seguintes: 

a) Taxa de custo de oportunidade de 19.75% que é a taxa de juros média calculada na base de todos 

os FPAs que construíram seus sistemas na base de um financiamento bancário (BIM, Socremo e 

BCI); 

b) 5 anos como a primeira maturidade de licença como indicado no Decreto 51/2015 de 31 de 

Dezembro; 

c) O investimento foi tomado aquele que foi declarado pela AFORAMO; 

d) Não inclui recebimentos resultantes de assinatura de contrato dos FPAs com os seus clientes. 
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Maputo 

Tabela 17: Avaliação da sustentabilidade (Maputo) 

FPAs Maputo: Avaliação da sustentabilidade da Licença de 5 anos 

  
     

  
  Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

  
     

  

Lucro Líquido 0.00 668,816.28 668,816.28 668,816.28 668,816.28 668,816.28 

  
     

  

Amortizações 0.00 138,451.32 138,451.32 138,451.32 138,451.32 138,451.32 

  
     

  

Saldo Bruto de Caixa 0.00 807,267.60 807,267.60 807,267.60 807,267.60 807,267.60 

  
     

  

Investimento 2,400,000.00 
    

  

  
     

  

Cash-Flow -2,400,000.00 807,267.60 807,267.60 807,267.60 807,267.60 807,267.60 

  
     

  

Cash-Flow Descontado -2,400,000.00 674,127.43 562,945.66 470,100.76 392,568.49 327,823.37 

  
     

  

Cash-Flow Desc. Acum. (PRI) -2,400,000.00 -1,725,872.57 -1,162,926.90 -692,826.14 -300,257.65 27,565.72 

  
     

  

Taxa Interna de Retorno (TIR) 20% 
    

  

  
     

  

Valor Actual Líquido (VAL) 23,019.39 
    

  

 

A informação que se segue resume os importantes indicadores financeiros considerados na tabela sobre o 

desempenho financeiro dos FPAs em Maputo no presente estudo de viabilidade que conduziram a análise de 

viabilidade cujos resultados se apresentam: 

A. Investimento Total......................................................2,400,000.00 Meticais; 

B. Período de Recuperação do Investimento..........................no quinto ano 

C. Valor Actual Líquido.…23,019.39 Meticais 

D. Margem Bruta de Rentabilidade (mínima)...............................20% 

Com base nos resultados acima apresentados, pode-se depreender que a licença de 5 anos torna nos 

FPAs sustentáveis dado que apresenta as características seguintes: 

a) Apresenta um Valor Actual Líquido positivo. 

b) Apresenta uma taxa interna de rentabilidade superior a taxa de juro fixada para crédito 

bancário (19.75%), tomada neste trabalho como a medida do custo de oportunidade de 

investimento, o que indica que o projecto terá eficiência na aplicação do seu investimento. 
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c) Garante o retorno do capital aplicado no período considerado de cinco anos para cinco 

anos de Licença. 

Gaza 

Tabela 18: Avaliação da sustentabilidade (Gaza) 

FPAs Gaza: Avaliação da Sustentabilidade da Licença de 5 Anos 

  
     

  

  Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

  
     

  

Lucro Líquido 0.00 660,567.76 660,567.76 660,567.76 660,567.76 660,567.76 

  
     

  

Amortizações 0.00 138,451.32 138,451.32 138,451.32 138,451.32 138,451.32 

  
     

  

Saldo Bruto de Caixa 0.00 799,019.08 799,019.08 799,019.08 799,019.08 799,019.08 

  
     

  

Investimento 2,400,000.00 
    

  

  
     

  

Cash-Flow -2,400,000.00 799,019.08 799,019.08 799,019.08 799,019.08 799,019.08 

  
     

  

Cash-Flow Descontado (PRI) -2,400,000.00 667,239.31 557,193.58 465,297.35 388,557.29 324,473.73 

  
     

  

C-Flow Desc. Acum. (PRI) -2,400,000.00 -1,732,760.69 -1,175,567.11 -710,269.75 -321,712.46 2,761.26 

  
     

  

Taxa Interna de Retorno (TIR) 20% 
    

  

  
     

  

Valor Actual Líquido (VAL) 2,305.86 
    

  

 

Os FPAs de Gaza para a licença de 5 anos apresentam desempenho financeiro semelhante. Pelo que licença 

de 5 anos permite os FPAs recuperem o investimento nas condições indicadas. 
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Inhambane 

Tabela 19: Avaliação da sustentabilidade 

FPAs Inhambane: Avaliação da Sustentabilidade da Licença de 5 Anos 

  
     

  

  Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

  
     

  

Lucro Líquido 0.00 443,250.91 443,250.91 443,250.91 443,250.91 443,250.91 

  
     

  

Amortizações 0.00 166,603.09 166,603.09 166,603.09 166,603.09 166,603.09 

  
     

  

Saldo Bruto de 
Caixa 

0.00 609,854.00 609,854.00 609,854.00 609,854.00 609,854.00 

  
     

  

Investimento 2,888,000.00 
    

  

  
     

  

Cash-Flow -2,888,000.00 609,854.00 609,854.00 609,854.00 609,854.00 609,854.00 

  
     

  

Cash-Flow 
Descontado 

-2,888,000.00 509,272.65 425,279.88 355,139.77 296,567.66 247,655.67 

  
     

  

C-Flow Desc. Acum. 
(PRI) 

-2,888,000.00 -2,378,727.35 -1,953,447.47 -1,598,307.69 -1,301,740.03 -1,054,084.37 

  
     

  

Taxa Interna de 
Retorno (TIR) 

2% 
    

  

  
     

  

Valor Actual Líquido 
(VAL) 

-880,237.47 
    

  

 

Diferentemente de Maputo e Gaza, os FPAs de Inhambane, dado o elevado valor do investimento e 

relativamente inferior valor de receitas, a licença de 5 anos não permite que os FPAs recuperem o 

investimento realizado. 
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5 DEFINIÇÃO DO REGIME DE 

REGULACÃO E METODOLOGIA 

TARIFÁRIA APLICÁVEL 

5.1 REVISÃO DA LITERATURA E PRÁTICAS TARIFÁRIAS 

INTERNACIONAIS 

5.1.1 ALTERNATIVAS PARA CALCULAR CUSTOS 

A principal função da tarifa de água - na ausência de subsídios estatais ou de terceiros - é cobrir os custos 

incorridos pelo fornecedor para a prestação do serviço. Conceitualmente, podemos classificar os custos 

de fornecer serviços em i) custos de operação, (conhecidos na literatura como “opex”5) e os custos de 

investimento, os custos de capital (“capex”6). 

No entanto, enquanto o conceito de “custos de operação” tem um significado bastante preciso, os custos 

de investimento ou de capital podem ter diferentes acepções.  

Assim, dependendo da concepção que se adopte, cabem como base de custos de capital, aqueles custos 

em que incorreu a empresa no passado e que deverá recuperar no futuro, ou os custos em que ela incorrerá 

no futuro ou qualquer combinação de custos passados, futuros e custos esperados. Também cabem dentro 

dessa ampla definição os custos contabilísticos, os custos financeiros ou os custos económicos. 

Em seguida avaliaremos as diferentes alternativas que os cálculos dos custos podem ter. 

5.1.1.1 Passado vs. Futuro 

Uma primeira questão fundamental para determinar as tarifas com base nos custos é se esses custos devem 

ser aqueles que o FPA incorridos nos últimos anos ou, pelo contrário, devem ser aqueles que irão incorrer 

nos próximos anos. 

Para responder à pergunta anterior, é necessário ter em mente que, para fornecer serviços de água e 

esgoto, eles tiveram de fazer investimentos no passado, muitos dos quais ainda estão em operação e 

permitir que o serviço seja fornecido aos usuários actuais, Por sua vez, eles nos permitirão continuar 

fornecendo o serviço aos futuros usuários por alguns anos. 

Mas também é verdade que os custos de investimento e operação em que o fornecedor deve incorrer nos 

anos seguintes podem não ter uma relação muito próxima com aqueles em que ele incorrer no passado. 

A sociedade como um todo precisa do provedor para poder fornecer serviços de forma eficiente no futuro, 

independentemente de ter feito bem no passado ou não. 

                                                

5 Siglas em inglês do termo “operation expenditure”. 

6 Siglas em inglês do termo “capital expenditure” 
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Portanto, as tarifas devem permitir que os provedores cubram os custos que incorrerão, mas sem esquecer 

que muitos dos custos futuros dependem das decisões (especialmente do investimento) que foram feitas 

no passado. 

Os custos operacionais passados podem ser uma base adequada para estimar ou projectar os custos que 

serão gerados no futuro. Sob o pressuposto de que os custos operacionais futuros terão o mesmo 

comportamento que no passado, considera-se que eles podem ser usados para calcular as tarifas, levando 

em consideração as mudanças esperadas nos clientes e volumes a serem fornecidos. 

Por sua parte, no que diz respeito aos custos de investimento, as tarifas devem ser projectadas para permitir 

que os prestadores recuperem os investimentos realizados no passado (que não foram cobertos pelo 

Estado ou doados por terceiros) e que ainda não foram amortizados. ou depreciado. Por sua vez, é 

necessário levar em consideração os custos que serão gerados pelos investimentos futuros. 

Mas todos os custos mencionados acima não terão de ser recuperados com uma cobrança apenas para os 

usuários e as demandas atuais, mas, por sua vez, terá de considerar a demanda futura que pode ser atendida 

graças à infraestrutura actual e a resultante novos investimentos feitos ao longo do tempo. 

5.1.1.2 Curto prazo versus longo prazo 

Depois de definir que os custos de base para determinar as tarifas devem ser os futuros, a questão imediata 

que deve ser formulada, ao calcular os custos para os serviços de água e esgoto, é se estes devem ser 

calculados com base em para projecções de curto, médio ou longo prazo. 

Para responder a esta pergunta, é pertinente ter em mente as seguintes considerações: 

Os trabalhos mais transcendentais que determinam a capacidade dos sistemas de água para atender a 

demanda, geralmente levam vários anos para se materializar. 

Assim, quando o serviço requer uma barragem e/ou a montagem e comissionamento de uma grande estação 

de tratamento, esses trabalhos podem levar 2 ou 3 anos em construção. No entanto, em sistemas pequenos 

e dependentes das águas subterrâneas, esses períodos podem ser de alguns meses. 

No caso do sistema de colecta e tratamento de águas residuais, geralmente leva períodos mais longos, a 

partir de seu planeamento anterior, em que a maneira pela qual o esgoto é colectado em grandes 

interceptores que os levam para estações de tratamento a serem construídas no futuro, até a sua 

construção e colocação em operação. 

Além do que foi dito acima, enquanto a curto prazo a disponibilidade de fontes de água pode ser suficiente 

para atender a demanda actual, a médio e longo prazo, as fontes actuais podem tornar-se insuficientes, por 

isso deve ser utilizado projecto de oferta cada vez mais caro, que deve ser levado em consideração com a 

devida antecipação e dar o sinal de preço correspondente aos usuários actuais. 

Isso implica que limitar o período de projecção de custos para alguns anos (1, 2 ou 3 anos), especialmente 

no caso de sistemas complexos (o que não é o caso do FPA de Moçambique) pode deixar de analisar custos, 

grandes projectos que determinarão os custos reais que o serviço terá no futuro. 

No entanto, é igualmente verdade que fazer projecções de custos por períodos muito longos (15, 20 ou 

30 anos) tende a implicar muitas incertezas ou a exercícios triviais em que são utilizados custos unitários 

fixos e/ou taxas de crescimento de custo total proporcional. Para aqueles da população total, com os quais 

o objectivo total da análise de longo prazo que se pretendia alcançar foi perdido. 

Pelo acima, como recomendação, para o cálculo de tarifas em sistemas menos complexos, é conveniente 

usar um termo de 3 a 5 anos como um horizonte para projectar custos, deixando as análises de longo 
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prazo (até 10 anos) para sistemas mais complexos e análises de muito longo prazo (até 30 anos) para as 

análises que fazem parte dos Planos Mestres de cada um dos serviços. 

5.1.1.3  Custos a cobrir: fluxo de caixa ou estados de resultados 

Já vimos anteriormente, como o cálculo dos custos dos serviços de água e esgoto requer uma visão futura, 

a médio prazo, que permita a futura sustentabilidade do fornecedor. No entanto, além do acima 

mencionado, é necessário ter claro sobre o tipo de custos que serão considerados. 

Para o que precede, as práticas internacionais nos mostram que existem principalmente 2 alternativas: 

c) Com base no fluxo de caixa 

d) Com base nos Estados de Resultados. 

5.1.1.3.1  Com base no fluxo de caixa 

Sob esta alternativa (conhecido como "Cash flow"), pretende-se projectar tarifas que cobrem as 

necessidades de caixa da empresa. Portanto, com base nos requisitos futuros de investimento e operação 

do operador, o estado das fontes e usos é projectado para o período de análise seleccionado (3 a 5 anos, 

em sistemas de baixa complexidade, conforme observado acima) o que significa que as necessidades de 

recursos de caixa do fornecedor devem cumprir suas obrigações em termos de administração, operação e 

custos de investimento, incluindo pagamentos de juros e reembolso da dívida, mas sem incluir depreciação 

ou amortização de ativos, para não sejam esses estabelecimentos eficazes de recursos. O pagamento da 

dívida deve incluir tanto o relacionado ao vigente no ano base como o que deverá ser contratado durante 

o período de projecção. O investimento inclui o reparo ou renovação da infraestrutura existente e a 

aquisição e/ou construção de novas infraestruturas. 

O valor presente do fluxo de caixa para o horizonte de projecção de cálculo usando a seguinte fórmula: 

 

)()()()()( iDCVPINVVPSDVPAOMVPCustosVP   

Ou, mais precisamente: 


 




n

i
i

iiii

r

DCINVSDAOM
CustosVP

1 )1(
)(  

Onde: 

VP = Valor Presente 

AOMi = despesas de administração, operação e manutenção 

SDi = Serviço da dívida anual 

INV = Investimentos a serem feitos. 

DC = Desembolsos de créditos recebidos. 

r = Taxa de desconto 

n = anos totais de projecção 

i = Todos os anos do período de projecção 

Esta metodologia de "fluxo de caixa" é comumente usada pelos reguladores dos EUA para determinar as 

tarifas para as entidades de propriedade pública. 
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5.1.1.3.2 Com base nos Estados de Resultados 

Essa metodologia, conhecida como "Utility Bases", não trabalha directamente com o fornecedor de fluxo 

de caixa, mas com suas demonstrações de resultados, tendo em conta as despesas de encargos causados, 

em vez das despesas reais de recursos da empresa. 

Neste caso, as futuras necessidades de investimento e operação são projectadas como custos para cobrir 

através de tarifas os itens da Demonstração de Resultados. 

A diferença fundamental entre a metodologia baseada no fluxo de caixa e a metodologia baseada na 

demonstração de resultado encontra-se no formulário de cálculo OPEX. 

Assim, enquanto a metodologia baseada no fluxo de caixa (apresentada na secção anterior) para o cálculo 

do OPEX tidos em conta os desembolsos de caixa para cobrir os custos de investimento e o pagamento 

do serviço da dívida, a metodologia com base na declaração, o OPEX é calculada a depreciação a partir e 

amortização de activos, tanto existentes no ano base como novo adquiridos ou formados no período de 

projecção, embora eles não significam uma distribuição efectiva de recursos. 

Além dos itens da Demonstração de Resultados, incluindo o pagamento de juros sobre empréstimos, a 

inclusão, como custo adicional, do retorno esperado (juros) sobre activos não financiados com dívida deve 

ser considerado como forma de não criar incentivos indesejáveis para o endividamento. 

Eventualmente, pode ser estabelecido que o item de pagamento de juros específico da dívida que aparece 

na demonstração de resultado não é reconhecido como custos e, em vez disso, inclui um custo de retorno 

global, o que permite ao fornecedor cobrir tanto os juros sobre os empréstimos quanto o empréstimo, 

retorno sobre activos não financiados com dívidas. 

A fórmula geral para solicitar o cálculo do valor presente dos custos, de acordo com uma metodologia de 

custo médio com base no estado dos resultados é a seguinte: 

 

)()()( AOMVPDVPCustosVP   

Ou 


 




n

i
i

ii

r

AOMD
CustosVP

1 )1(
)(  

Onde: 

Di = O valor de depreciação anual dos investimentos 

AOMi = São as despesas de administração, operação e manutenção 

r = Taxa de desconto 

Agora, incluindo o custo ou retorno sobre os investimentos do fornecedor, a fórmula seria a seguinte: 

)()()()( RVPAOMVPDVPCustosVP   

Ou 


 




n

i
i

iii

r

RAOMD
CustosVP

1 )1(
)(  

Onde: 

Di = O valor anual da depreciação de investimentos 

AOMi = São as despesas de administração, operação e manutenção no ano i 

R = Custo ou retorno sobre investimentos 

r = Taxa de desconto 
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5.1.2 FÓRMULA TARIFÁRIA 

Uma vez definidos os custos totais, a fórmula geral para o cálculo da tarifa será o custo médio do serviço: 

 

Onde: 

 

VP = Valor Presente 

Custos = custos anuais do serviço 

Q = Demanda anual (em m3) do serviço. 

 

O custo médio, conforme observado na fórmula anterior, é o resultado do quociente entre o Valor 

Presente dos Custos e o Valor Presente da Demanda. 

 

Para o cálculo do valor líquido actual da demanda, é utilizada a seguinte fórmula: 

 

 

 

5.1.3 TIPOS DE ESTRUTURAS TARIFÁRIAS 

Uma estrutura tarifária ou, o que equivale ao mesmo, um gráfico tarifário, é basicamente o número e a 

denominação das cobranças que serão feitas aos usuários, a fim de recuperar os custos em que o 

fornecedor incorre para fornecer o serviço. 

O primeiro nível na definição da estrutura tarifária é o estabelecimento do número de encargos pelo qual 

a empresa espera obter o rendimento do serviço, que na língua técnica é conhecida como o número de 

partes que a tarifa terá. 

Vale ressaltar que quando o consumo feito pelos usuários não é mensurado individualmente, existe apenas 

uma estrutura possível: a tarifa fixa, ou seja, um único valor a ser pago periodicamente pelos usuários pelo 

fato de estarem conectados ao serviço com o direito de usá-lo, pelo seu livre arbítrio. 

Portanto, ao falar sobre estruturas tarifárias para o caso de usuários não medidos, os conceitos de tarifas 

em uma parte ou tarifas em múltiplas partes não têm significado, pois para elas, somente a tarifa fixa é 

possível, o que não altera seu valor conforme o consumo varia. 

No entanto, a existência de um esquema de tarifa fixa pode ser acompanhada por um sistema de 

classificação do usuário, que permite ter tarifas fixas de valor diferente para diferentes tipos de usuários. 

Supondo que os usuários sejam medidos, o seguinte explica detalhadamente os formulários que as tabelas 

tarifárias podem tomar, de acordo com o número de partes que a compõem. 

 


 


n

i
i

i

r

Q
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1 )1(
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Tabela 20: Estrutura de tarifas da Colômbia 

 
 

5.1.3.1 Estrutura tarifária de só uma parte 

Uma estrutura de tarifa de uma só parte significa que o usuário paga um único preço ou tarifa por cada 

unidade consumida do bem, sem ter de fazer nenhum pagamento adicional ao provedor para permanecer 

no mercado. 

No caso do serviço de água, o estabelecimento de uma estrutura tarifária de uma só vez significaria que, 

para os usuários facturados sob o sistema medido, haveria uma tarifa única, em Meticais por metro cúbico 

(MT/m3), a ser paga pelo usuário, por cada unidade consumida, sem haver uma cobrança fixa. Ou seja, a 

factura periódica para o serviço seria igual a: 

 

F(q)= q.t 

Onde: 

  q = Quantidade consumida 

  t = Taxa unitária 

 

Categoria

Ägua Esgoto

Carga

Fixa

($/Conex)

Carga

Consumo

($/m3)

Carga

Fixa

($/Conex)

Carga

Consumo

($/m3)

Estrato 1 Tarifas de referência x  (1- subsídio E1)

Estrato 2 Tarifas de referência x  (1- subsídio E2)

Estrato 3 Tarifas de referência x  (1- subsídio E3)

Estrato 4 Tarifas de referência

Estrato 5 Tarifas de referência x  (1+contribuição E5)

Estrato 6 Tarifas de referência x  (1+contribuição E6)

Industrial Tarifas de referência x  (1+contribuição Ind)

Comercial Tarifas de referência x  (1+contribuição Com)

C
a

te
g

o
ri

a
s

re
s
id

e
n

c
ia

is

Exemplo tarifas empresa colombiana ($ COL)- Aguas de Manizales

ESTRATO/TIPO DE USO DEL SERVICIO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO  

ESTRATO 1 2.203,45          1.960,25                     

ESTRATO 2 2.937,94          2.613,67                     

ESTRATO 3 4.162,08          3.702,70                     

ESTRATO 4 4.896,56          4.356,12                     

ESTRATO 5 7.344,84          6.534,18                     

ESTRATO 6 7.834,50          6.969,79                     

INDUSTRIAL 6.365,53          5.662,96                     

COMERCIAL 7.344,84          6.534,18                     

OFICIAL 4.896,56          4.356,12                     

ESTRATO 1 974,01              786,61                        

ESTRATO 2 1.298,68          1.048,82                     

ESTRATO 3 1.839,79          1.485,83                     

ESTRATO 4 2.164,46          1.748,03                     

ESTRATO 5 3.246,69          2.622,05                     

ESTRATO 6 3.463,14          2.796,85                     

INDUSTRIAL 2.813,80          2.272,44                     

COMERCIAL 3.246,69          2.622,05                     

OFICIAL 2.164,46          1.748,03                     

 CARGO FIJO

(Valor mes por Suscriptor) 

 CONSUMO BÁSICO 

(Valor por Metro Cúbico) 

Categoria ÂGUA Esgoto

ESTRATO 1 0,75                                   0,67                                   

ESTRATO 2 1,00                                   0,89                                   

ESTRATO 3 1,42                                   1,26                                   

ESTRATO 4 1,67                                   1,49                                   

ESTRATO 5 2,51                                   2,23                                   

ESTRATO 6 2,67                                   2,38                                   

INDUSTRIAL 2,17                                   1,93                                   

COMERCIAL 2,51                                   2,23                                   

OFICIAL 1,67                                   1,49                                   

ESTRATO 1 0,33                                   0,27                                   

ESTRATO 2 0,44                                   0,36                                   

ESTRATO 3 0,63                                   0,51                                   

ESTRATO 4 0,74                                   0,60                                   

ESTRATO 5 1,11                                   0,89                                   

ESTRATO 6 1,18                                   0,95                                   

INDUSTRIAL 0,96                                   0,78                                   

COMERCIAL 1,11                                   0,89                                   

OFICIAL 0,74                                   0,60                                   

 CARGA FIXA

USD/Conex/mes 

 CARGA CONSUMO 

(USD/m3) 
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Compreendendo que os custos de conexão directa são o pagamento de um serviço completamente privado 

(o serviço de conexão), geralmente se considera que sua existência não impede que, quando não haja 

cobrança fixa, a estrutura tarifária é definida como uma única parte. 

5.1.3.2 Estrutura de tarifas em múltiplas partes 

Dizem que existe um esquema de preços ou tarifas em várias partes quando o consumidor deve fazer algum 

pagamento adicional ao correspondente para cada unidade consumida. 

As tarifas em várias partes, no caso de serviços de água potável, podem ter como componentes uma carga 

para entrar no sistema (tarifa de conexão), uma tarifa de permanência conectada (carga fixa) e uma ou mais 

taxas para uso do serviço (tarifas consumidas por metro cúbico). 

5.1.4 ESQUEMAS DE REGULAÇÃO (FIXAÇÃO) DE TARIFAS 

5.1.4.1 Regulação Administrativa 

No primeiro caso (regulamento administrativo) as tarifas aplicadas por esses provedores serão o produto 

de uma autorização individual específica (resolução, acto ou similar) pelo regulador, respondendo a um 

pedido que deve ser apresentado a cada período determinado (normalmente entre 3 e 5 anos), para cada 

operador, apoiado por um estudo, seguindo os parâmetros e fórmulas tarifárias definidas pelo regulador. 

O processo de regulamentação completa começa a partir da emissão da proposta de normas regulatórias 

e fórmulas regulatórias (aplicável a todos os prestadores) e termina com a definição, pelo regulador, de 

uma forma particular para cada prestador, das tarifas que podem ser cobradas, para o próximo período 

tarifário. 

Este esquema é o normalmente usado quando há contratos de concessão ou contratos de operação, mas 

é também o esquema mais amplamente usado para regular o sector de águas em todo o mundo. É utilizado 

em países tão diversos como Inglaterra, Honduras, Chile, Tanzânia, Colômbia, África do Sul ou Perú, para 

a regulação tarifária do sector de águas e saneamento. 

Embora o processo deve ser iniciado pelo provedor, em alguns países (como o Perú), o regulador tem o 

poder para iniciar e avançar o processo "iniciativa própria" se considerar que existe apatia, preguiça ou 

incapacidade do provedor para iniciar o processo. 

5.1.4.2 Regulação geral pelo preço tecto 

Quando o número de empresas para as quais as tarifas devem ser definidas é muito numeroso, ou quando, 

por qualquer outro motivo, quisermos evitar uma definição das tarifas específicas para cada provedor, uma 

alternativa que o regulador tem é definir tarifas de maneira geral. 

As tarifas gerais devem basear-se nos "custos eficientes" para o fornecedor médio de todo o país (ou por 

grupos de provedores de acordo com o tamanho ou a área) para fornecer o serviço. 

Neste esquema o processo de regulação deve ser iniciado, inclusive com a emissão da proposta de regras 

e fórmulas regulatórias (aplicáveis a todos os provedores) e termina com a definição, para todos, ou por 

grupo de provedores, dos valores tarifários que eles podem ser cobrados para o próximo período tarifário, 

com uma resolução ou regra geral em vez de uma regra específica para cada provedor. 

Deve-se notar que uma empresa modelo pode ser usada para definir tarifas em um processo administrativo 

(como é o caso no Chile). Da mesma forma, algumas fórmulas ou custos específicos para determinadas 

situações ou condições, podem ser incluídas no regulamento pelo tecto de preço generalizado. 
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Além disso, nas duas formas de regulação é considerado conveniente ter ajustes periódicos (que serão 

discutidos mais adiante) das taxas de inflação ou esquemas de "repasse" para custos específicos (por 

exemplo, energia). 

5.1.4.3 Quadro comparativo 

Abaixo está uma tabela comparando Prós e Contra em relação a regulação de preço tecto e regulação 

administrativa. 

Tabela 21: Prós e contra da regulação do preço tecto e administrativa 

Critérios 

TIPO DE REGULAÇÃO 

Geral pelo preço Tecto  Administrativa 

PRÓS 

Não requer trabalho particular e específico pelo regulado 
para definir a tarifa 

Maior precisão: reflecte a realidade 
específica de cada FPA 

Não requer trabalho permanente do Regulador, embora 
existam muitos FPAs: Somente tarifas são definidas de 

uma vez para todos. 

Possibilidade de definir planos / 
obrigações de investimento para o 

FPA 

  
 Envolve o regulador para as 

condições específicas de  cada FPA 

CONTRA 

São requeridos dados reais o que implica desenvolver 
modelos de engenharia para determinar os custos da(s) 

empresa(s) modelo 

Requer muito trabalho do regulado 
e do regulador (discussão caso a 

caso) 

Generalização excessiva pode não reflectir as condições 
específicas de cada FPAs 

Muitos FPA podem não ter 
capacidade para desenvolver tais 

estudos 

  
Demanda a existência de registos 
contábeis confiáveis e auditados. 

5.2 ANÁLISE DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS DO FPA 

A quando da elaboração deste trabalho, a equipa foi informada da existência de um projecto de censo dos 

FPAs no país. 

Entretanto, a partir de bases de dados disponíveis, é feita uma análise descritiva da situação actual do FPA 

na cidade de Maputo, para o qual o seguinte é apresentado da seguinte forma: 

▪ FPA e sistemas responsáveis 

▪ Licença de uso de água 

▪ Tratamento de água 

▪ Tipo de bomba usada pelo sistema 

▪ Prestação de horas de serviço por sistema 

 

Com a dinâmica de desenvolvimento dos FPAs com destaque para a região sul dada a reduzida fonte 

alternativa de água, estes dados poderão estar certamente desactualizados, mas são os disponíveis neste 

momento. 
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5.2.1  NÚMERO DE SISTEMAS ADMINISTRADOS POR CADA FPA E SISTEMAS 

RESPONSÁVEIS 

Tabela 22: FPA e sistemas responsáveis administrados 

# Sistemas 

Administrados 
# FPA 

1 424 

2 42 

3 15 

4 5 

5 4 

6 3 

7 2 

8 0 

9 1 

10 1 

 Mais de 10 6 

 

Do banco de dados analisado, em Maputo, até então, havia um total de 503 FPA, que forneciam serviço de 

água para um total de 816 sistemas. 

Com base no quadro anterior, mostramos que existem um total de 424 FPAs que fornecem seu serviço de 

água para apenas um sistema, enquanto que, por outro lado, existem 6 FPAs que fornecem seu serviço para 

mais de 10 sistemas, adicionando este último grupo um total de 172 sistemas que correspondem a 21% do 

total. (7) 

 

                                                

7 Dados preliminares 
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5.2.2 SISTEMAS DE ACORDO COM O NÚMERO DE CONEXÕES 

Gráfico 1: Sistemas de acordo com o número de conexões 

 

Com base nas informações disponíveis e na aplicação do agrupamento das metodologias tarifárias 

recomendadas nos parágrafos anteriores, verifica-se que, no total de 741 sistemas, 64% (475 sistemas) têm 

até 200 conexões, 25% (185 sistemas) têm entre 201 e 500 conexões, 6% (46 sistemas) têm entre 501 e 

1000 conexões e os restantes 5% (35 sistemas) têm mais de 1000 conexões. 75 Sistemas são extraídos da 

análise sem informação. 

5.2.3 LICENÇA DE USO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Gráfico 2: Sistemas licenciados para uso da água 

 

Na pesquisa realizada para a construção do banco de dados, verificou-se que dos 816 sistemas, 53% 

(correspondente a 428 sistemas) possuíam uma licença concedida pela ARA-Sul para uso de recursos 

0-200 usuários
475
64%

201-500 usuários
185
25%

501-1000 usuários
46
6%

Mais de 1.000 usuários
35
5%

Total: 741

Ñao Responde 
75
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hídricos, enquanto 44% (correspondente para 362 sistemas), eles não possuíam a licença correspondente, 

os restantes 3% (correspondente a 26 sistemas), a pessoa responsável não sabia ter conhecimento. 

5.2.4 TRATAMENTO DA ÁGUA 

Gráfico 3: Tratamento da água 

 

 

A partir da pesquisa realizada, verificou-se que dos 816 sistemas, 69% (correspondente a 560 sistemas) 

apresentavam presença de tratamento de água, 25% (correspondente a 208 sistemas) relataram não ter 

tratado a água que eles forneceram aos seus agregados familiares. usuários e os restantes 6% 

(correspondente a 48 sistemas), o contente respondido não conhece o assunto. 

Como o método utilizado para o tratamento, o mais comum é a clorinação, presente em 79% (440 sistemas) 

dos sistemas que relataram ter tratamento com água, os restantes 21% apresentam outros tipos de 

tratamento, como filtração, floculação, entre outros. 
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5.2.5 TIPO DE BOMBEAMENTO UTILIZADO NO SISTEMA 

Gráfico 4: Sistemas de acordo com o tipo de bombeamento 

 
 

A partir da análise realizada, verificou-se que dos 816 sistemas, o tipo de bombeamento mais usado é 

elétrico, que é usado em 88% dos sistemas, 6% usa gasolina ou diesel para bombeamento e outros 6% 

responderam ao uso de outro tipo de bombeamento ou não conhecem o tipo utilizado. 

Tendo em mente que, na maioria dos sistemas, o bombeamento elétrico é o mais usado, é aconselhável 

analisar detalhadamente o custo que isso gera no FPA, uma vez que uma cobertura ruim ou insuficiente 

dos custos de energia pelas taxas aplicadas poderia traduzem em insuficiência financeira nesses 88% dos 

fornecedores. 

5.2.6 HORAS DE SERVIÇO DIÁRIO DE ÁGUA 

Gráfico 5: Horas de serviço diário de água 

 

Dos 816 sistemas contidos no banco de dados, 766 forneceu informações sobre a continuidade do serviço, 

encontrando isso, 70% apresentam uma continuidade de serviço entre 21 e 24 horas por dia, 10% com 

continuidade de 16 e 20 horas por dia, 15% com uma continuidade entre 11 e 15 horas por dia e, finalmente, 

um último grupo de sistemas que corresponde a 5%, que apresentam uma continuidade de serviço não 

superior a 10 horas por dia. 
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5.2.7 SELECÇÃO DE METODOLOGIAS FAVORÁVEIS SOB CONDIÇÕES 

ACTUAIS 

Dado o elevado número de FPA existente, bem como a capacidade conceitual e financeira limitada de 

muitos deles para executar directamente (ou pagar um consultor ou consultor externo firme), a elaboração, 

apresentação e defesa perante o CRA de um estudo tarifário, parece razoável definir como esquema de 

regulação por tecto de preço generalizado. 

Decreto 51/2015 define três grupos específicos que devem ser classificados provedores em Moçambique, 

pelo número de conexões (de 0 a 500, 500 a 5,000 e mais de 5,000 conexões), por isso é adequada para 

avaliar se o regime regulamentar para tecto generalizado de preços deve aplicar para todos os 

fornecedores, ou se pode haver alguns (grupos) provedores regulamentados por tecto de preços e outros 

(grupos) regulamentados por procedimento administrativo. Além disso, deve ser definido se, nesse grupo 

regulamentado pelo teto de preço, devem existir tetos de preços diferentes para grupos de tamanho 

(número de conexões) que o provedor possui. 

Ter preços máximos por tamanho de provedor (reconhecida a existência de economias de escala) levaria 

a ter tectos de preço (tarifas) mais altos para provedores menores e tarifas mais baixas para provedores 

maiores. 

Além disso, como os fornecedores precisam aumentar seu tamanho ao longo do tempo, ter preços que 

"punam" fornecedores maiores (definindo tarifas mais baixas) poderia desestimular a consolidação e o 

crescimento dos fornecedores. Outro fator que deve ser levado em conta é a prática existente no país de 

ter a mesma tarifa em toda uma área, que tem incentivos claros para promover a eficiência e a consolidação 

dos fornecedores. 

5.2.7.1 Esquema de Regulação 

As limitações legais e práticas enfrentadas pela segmentação do mercado por tamanho de provedores e 

pelo grande número de provedores que serão objecto de regulamentação, nos levam a recomendar a 

aplicação de um esquema de regulação para tecto de preço generalizado sem segmentação.  

No entanto, com base na classificação do Decreto 51/2015, recomenda-se que a FPA com mais de 5,000 

conexões podem ser objecto de regulamentação administrativa, que pode ser pela vontade do mesmo FPA, 

ou estabelecendo um prazo para apresentar o estudo de tarifa, e enquanto o processo administrativo 

estiver concluído, o FPA deste grupo deve aplicar a tarifa de tecto definida. 

Além do acima, recomenda-se que a médio e longo prazo, que parte dos FPA com menos de 5,000 

conexões possam ser objecto de regulamentação administrativa (mais de 1,000 ou 2,000 ligações), desde 

que seja permitida dentro dos regulamentos. 

5.2.7.2 Estruturas tarifárias 

A estrutura tarifária recomendada de acordo com a metodologia proposta neste documento terá as 

seguintes características: 

▪ Taxa mínima: um consumo mínimo de 5 m3 por mês será aplicado e cobrado a todos os usuários. 

▪ Taxa variável: uma taxa por metro cúbico (m3) consumida será aplicada de acordo com o resultado 

da metodologia aplicável ao sistema. 

▪ Categorias: a estrutura tarifária será composta pela categoria Doméstica e Comercial, dando a 

possibilidade de cobrar uma percentagem adicional por metro cúbico (m3) para usuários comerciais 

com o objectivo de melhorar a coleta do FPA. 
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▪ A fatura: a factura a cobrar a cada um dos usuários será dada pela seguinte equação: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑇𝑀 + (𝑄 ∗ 𝑇) 

Onde: 

TM: consumo mínimo equivalente ao valor de 5 m3 

Q: Consumo mensal de água para além dos 5 m3 medido em m3/mês 

T: Taxa por metro cúbico (m3) definida de acordo com a metodologia aplicável. 

5.2.8 MODELAGEM GERAL PELO PREÇO TECTO 

Como mencionado nos capítulos anteriores, propõe-se que os FPAs apliquem como preço máximo (tecto) 

as tarifas resultantes do cálculo dos custos eficientes que uma empresa-modelo deveria incorrer. A empresa 

modelo que é definida para este contexto é uma empresa eficiente, para atender uma média de 500 

conexões, que tem a capacidade de financiar custos razoáveis para suas atividades, através dos fluxos 

gerados pela prestação de seus serviços. 

5.2.8.1 Definição de custos eficientes 

Os custos eficientes incorridos por uma empresa modelo com 500 conexões são classificados em dois 

grupos: administração e custos operacionais e de investimento. 

Ilustração 1: Custos totais da empresa modelo 

 

Os custos de administração e operação definidos para a empresa modelo são: o custo em salários, produtos 

químicos, manutenção e reparos, a compra de outros materiais, a despesa em comunicações, taxas e 

honorários, o custo da energia elétrica, a formalização de encargos trabalhistas, a taxa bruta de água, 

licenças ambientais e um lucro operacional. 

Por outro lado, os custos de investimento eficientes definidos para a empresa modelo são: os valores anuais 

da depreciação dos investimentos eficientes e o custo ou rentabilidade dos investimentos eficientes. Os 

investimentos da empresa modelo correspondem ao conjunto de instalações e equipamentos necessários 

para o correto funcionamento do sistema de água.  

 

Custos 
resultantes da 
Administração 

e Operação 

Custos 
resultantes 

do 
Investimento

Custos Totais 
da Empresa 

Modelo
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O sistema de água inclui a fonte de água, bombagem, tratamento de água, armazenamento e finalmente a 

distribuição de água. Desta forma, encontramos os seguintes componentes de investimento da empresa 

modelo: as motobombas, o sistema de tratamento, os tanques de armazenamento e as redes de água. 

5.2.8.2 Parâmetros de modelagem 

▪ Taxa de Custo de Capital: a taxa de capital corresponde a percentual cobrada sobre 

investimentos eficientes que reconhece não apenas a rentabilidade, mas também leva em 

consideração o risco associado à actividade e outros custos não incluídos. Por essa razão, um custo 

de capital de 15% é recomendado. 

▪ Lucro Operacional: um lucro operacional de 10% dos custos totais de administração e operação 

está incluída no modelo. 

▪ Encargos trabalhistas: uma percentagem de 7.5% do total de salários correspondentes aos 

encargos de trabalho é incluída. 

▪ Taxa da cobrança: uma taxa de 85% é incluída para garantir que a tarifa cubra os custos do FPA. 

Reconhecendo a cobrança encerra o elemento de inadimplência de parte de consumidores. 

▪ Eficiência do uso de energia eléctrica: Este parâmetro refere-se à eficiência da bomba, isto é, 

a relação entre a energia eléctrica consumida pela bombagem e litros de água extraída por segundo. 

Essa eficiência depende de muitos factores entre os quais (o seu estado, uso e manutenção dos 

sistemas de bombeamento) são destacados. 

o Para modelagem, um nível de eficiência de 40% é usado, mas é recomendado no futuro 

aumentar essa variável para níveis próximos a 60%. 

▪ Continuidade de serviço: 24 horas por dia (24 h/dia) de continuidade de serviço é usado. 

5.2.8.3 Resultados da modelagem geral:  tarifa tecto aplicável a 500 conexões 

Os resultados da modelagem da empresa modelo e o resultado da tarifa tecto são apresentados a seguir.  

É importante mencionar que os resultados obtidos, apesar de aceitáveis, supõem algumas limitações de 

informação, que quando resolvidas, poderão alterar os valores calculados aqui em alguma magnitude. 

Os custos totais a serem incluídos na tarifa são explicados na seguinte fórmula: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 =  Di + AOMi + R  

Onde: 

Di = O valor anual da depreciação de investimentos 

AOMi = São as despesas de administração, operação e manutenção no ano i 

R = Custo ou retorno sobre investimentos (o investimento total multiplicado o custo do capital) 

 

Para o cálculo dos custos de operação e manutenção, com excepção do custo de energia eléctrica, foi 

utilizado um banco de dados actual (último ano) com informações financeiras, técnicas e comerciais de 

633 FPA e confrontados com a informação de campo obtida. A partir desta base, os custos unitários 

médios de 30 FPA que servem entre 500 e 1,000 conexões foram extraídos. 

O custo da energia eléctrica foi estimado, calculando a energia necessária para levar água a um sistema de 

500 conexões (12 m3 de produção por conexão), com um nível de eficiência energética predeterminado 

de 40%. 
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Abaixo estão os custos administrativos e operacionais para uma empresa modelo com 500 conexões: 

Gráfico 6: Custos administrativos, operacionais e outros para uma empresa Modelo de 500 Conexões (MT/Mês) 

Total: 96.197 MT/mês   

 

Por outro lado, o investimento total foi calculado usando o mesmo banco de dados mencionado acima, 

usando o nível médio de investimento feito pelo FPA, equivalente a 3.1 milhões por FPA, ou seja, US$54 mil. 

O custo de capital é de 15% e a vida útil média do investimento é de 10 anos. Abaixo, os custos anuais 

totais de uma empresa modelo com 500 conexões. É importante que este número foi comparado com o 

fornecido pela própria AFORAMO. Por isso, o estudo recomenda que um trabalho de engenharia posterior 

deverá ser levado a cabo para aquilatar dados exactos de um sistema de 500 ligações. 

Gráfico 7: Custos totais para um modelo de empresa de 500 conexões (MT/ano) 

Total: 1,952,702 MT/ano 
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Tomando os custos totais a serem incluídos na tarifa, a tarifa é calculada aplicando a seguinte fórmula: 

CustosanuaesQanual∗𝐓𝐚𝐱𝐚𝐝𝐚𝐜𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚 

 

Onde: 

Custos:  Custos anuais do serviço 

Q: Demanda anual do serviço. metros cúbicos facturados (6 m3 por conexão/mês por 

12 e por 500 conexões) 

Taxa da cobrança: 85% 

 

Tarifa =   1,952,702

6 𝑋 12 𝑋 500 𝑋 0.85
=   63.80 MT 

 

A tarifa tecto resultante a ser aplicada pelo FPA é de 63,8 MT/m3 em Maputo.  

Para Gaza e Maputo e Inhambane, o estudo recomenda que se mantenha a actual diferença de 5MT. 

Tabela 23: Tarifas recomendáveis (zona sul) 

Áreas 
MAPUTO       

(MT) 

GAZA            

(MT) 

INHAMBANE        

(MT) 

Zonas com energia 

eléctrica (MT/m
3
) 

63 68 73 

Consumo mínimo 

(até 5 m
3; MT/mês) 

300 330 350 

Zonas sem energia 

eléctrica (MT/m
3
) 

68 73 78 

Consumo mínimo 

(até 5 m
3
/mês) 

300 330 350 

 

Extrapolando as tarifas para as demais províncias do país, das visitas de campo e tomando em consideração 

a cadeia de valor de equipamentos e ferramentas para os sistemas dos FPAs pode-se aferir que a tarifa de 

Maputo sendo o ponto de entrada de importação tal como é Beira para Sofala e Nacala para Nampula, a 

tarifa seria igual como estas províncias. 

Para Manica, Tete e Zambézia propõe-se a adopção da tarifa de Gaza associados ao elemento distância e 

resultados da capacidade e vontade para pagar e finalmente Cabo Delgado e Niassa, a tarifa de Inhambane 

como ilustrado na tabela que se segue. 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠

𝑄 ∗  Taxa de Cobrança
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Tabela 24: Tarifas recomendáveis por província (todo o país) 

Áreas 

Maputo, Sofala e 

Nampula       

(MT) 

Gaza, Manica, 

Zambézia e 

Tete (MT) 

Inhambane, 

Cabo Delgado 

e Niassa                    

(MT) 

Zonas com energia 

eléctrica (MT/m
3
) 

63 68 73 

Consumo mínimo 

(até 5 m
3; MT/mês) 

300 330 350 

Zonas sem energia 

eléctrica (MT/m
3
) 

68 73 78 

Consumo mínimo 

(até 5 m
3; MT/mês) 

300 330 350 

 

Como se pode depreender os FPAs que usam geradores passam a usar tarifa para as zonas sem energia 

eléctrica. 

Não foi feito um estudo particularizado para sistemas movidos tanto a geradores como a painéis solares. 

Acredita-se que dada a sua particularidade, caso seja de interesse, que possa merecer um estudo 

especializado pois a estrutura de custos é diferente. 

Por exemplo, no que toca a painéis solares, acredita-se que nos primeiros anos os custos poderão ser 

maiores (dado elevado investimento inicial) e a medida que o tempo passa os mesmos podem reduzir com 

ganhos de escala e podem afectar a tarifa para baixo. Na verdade, esta alusão hipotética só pode ser 

confirmada com um estudo dedicado que passa por levantamento de dados dos casos de painéis solares 

existentes. 

Em relação às tarifas de fontanários, seria de 6.30 MT/m3 para o tambor de 25 litros. Na verdade e para os 

FPAs esse seria o seguimento de população que demanda uma tarifa social pelo que se propõe que seja de 

4.00 MT/m3. 

Efeito Formalização dos FPAs na tarifa 

Julga-se importante chamar atenção para custo o de formalização na tarifa de 63 MT/m3. Os FPAs operando 

em ambiente informal a tarifa seria de 59 MT/m3. Portanto, 4 MT na tarifa representam o custo de 

formalização dos FPAs que vão ser pagos pelos consumidores. Mas a formalização do FPAs implica 

obedecerem algumas obrigações de uma entidade legal como as obrigações trabalhistas entre elas os 

encargos com a segurança social básica obrigatória, os estudos e licenciamentos cambiais, as próprias 

licenças de exercício de actividade. 

O Governo deve estar consciente quando encarece as suas taxas de exploração de água bruta ou outro 

encargo qualquer, esse exercício quem vai pagar no final do dia é o cidadão consumidor. 

5.2.9 METODOLOGIA PARA REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Para o FPA de mais de 5,000 conexões, o estudo recomenda a aplicação da regulamentação administrativa. 

A metodologia para o cálculo da tarifa é definida abaixo: 
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▪ Período de projecção 

Para a projecção de custos e demanda do serviço (assinantes e volume de m3 consumidos anualmente) é 

recomendável fazer uma estimativa para 5 anos de projecção. 

 

▪ Ano base para projecção de custos 

A projecção de custos para 5 anos deve ser feita a partir de custos a preços constantes (fluxo sem efeito 

da inflação), para o qual, em coordenação com o CRA, será estabelecida uma data de cálculo base (sugerida 

em Dezembro de 2017) para indexar os custos actuais (custos no momento do cálculo) do FPA aos preços 

desse ano seleccionado. 

 

▪ Estimativa de custos 

A fórmula geral para solicitar o cálculo do valor presente dos custos, de acordo com uma metodologia de 

custo médio com base no estado dos resultados é a seguinte: 

 

)()()()( RVPAOMVPDVPCustosVP   

ou 


 




n

i
i

iii

r

RAOMD
CustosVP

1 )1(
)(  

Onde: 

Di = O valor anual da depreciação de investimentos 

AOMi = São as despesas de administração, operação e manutenção no ano i 

R = Custo ou retorno sobre investimentos 

r = Taxa de desconto 

Para a taxa de desconto aplicável, recomenda-se que use 12%, o que pode ser o mesmo que aplicado para 

calcular o retorno sobre os investimentos. 

 

▪ Custo médio do serviço 

A fórmula geral para calcular o custo médio a longo prazo é a seguinte: 

 

 

Onde: 

 

VP = Valor Presente 

Custos = custos anuais do serviço 

Q = Demanda anual (em m3) do serviço. 

 

Para o cálculo do valor líquido actual da demanda, é utilizada a seguinte fórmula: 

 


 


n

i
i

i

r

Q
QVP

1 )1(
)(  

 

O valor resultante do custo médio corresponderá à tarifa por m3 que o FPA cobra seus usuários. 

 

)(

)(

QVP

CustosVP
CMe 



6 5  

 

5.2.10  OUTROS ASPECTOS A REGULAR 

5.2.10.1 Tarifa Social  

A política de atendimento deve ser cuidadosamente projectada para minimizar a introdução de distorções 

que acabam fazendo esforços inúteis de racionalização e eficiência no uso de recursos que visa promover 

a nova política tarifária a ser implementada. Por esta razão, é necessário ter clareza sobre os sistemas de 

subsídios a serem implementados, sobre qual volume, para qual população-alvo esses subsídios serão 

direccionados e sobre o financiamento do sistema de tarifa social. 

A razão básica pela qual a tarifa social é analisada é a menor capacidade de pagamento das famílias pobres. 

Como a capacidade económica das famílias muda ao longo do tempo, é altamente desejável que, quando o 

subsídio vai directamente para as famílias- não deve ser estabelecido por tempo indeterminado, deve-se 

rever periodicamente (cada ano ou dois anos) essas condições para ver se se justifica manter essa despesa. 

Embora do ponto de vista conceptual será claro que "deve-se subsidiar as famílias cuja capacidade de pagar 

é menor do que o custo do serviço". Do ponto de vista prático, é preciso determinar o quanto o subsídio 

deve ser concedido. Portanto, é necessário ter em mente que o custo mensal do serviço que as famílias 

devem enfrentar depende, em grande parte, do volume de água utilizado no período.  

Deve ficar claro que existe um volume que é considerado básico e necessário para condições normais ou 

médias de uso e que é o nível em que se considera, que as famílias devem ter acesso, não há justificação 

para ajudar economicamente um nível superior de consumo. 

Os recursos para cobrir os subsídios podem vir de contribuições orçamentárias (subsídios directos) ou de 

encargos adicionais para usuários não pobres (subsídios cruzados), ou de uma combinação dos dois 

esquemas. 

Os subsídios cruzados têm vantagens para o provedor porque mantém dentro do seu controlo os recursos 

necessários para financiar os subsídios. Em contrapartida, os desequilíbrios imprevistos - o aumento da 

participação de utilizadores subsidiados em relação aos projectados - terão de ser assumidos às suas 

expensas. Do ponto de vista do orçamento público, os subsídios cruzados (que são, no sentido estrito, uma 

despesa social financiada por um imposto) não são muito transparentes e são difíceis de controlar. 

Subsídios orçamentais são mais transparentes e facilmente monitorizáveis, mas eles dependem da gestão 

financeira do operador para a efectiva transferência de recursos por parte das entidades que administram 

o orçamento, que, em alguns países, adiciona muita incerteza para as finanças da empresa. 

Para  o caso de Moçambique, os subsídios cruzados não são viáveis porque praticamente todos os usuários 

servidos pelos FPAs pertencem à mesma categoria e têm níveis de situação económica não muito díspar. 

A possibilidade de um sistema de subsídios directos, onde o orçamento público é utilizado para permitir o 

acesso dos usuários mais pobres ao serviço prestado pela APP, pode ser uma possibilidade a ser analisada 

pelas autoridades. 

Um esquema de subsídios directos à demanda, em que o governo paga ao FPA parcialmente ou totalmente 

a conta mensal pelo serviço dos usuários mais pobres, parece muito difícil de implementar e administrar. 

No entanto, um esquema onde o governo realiza concursos públicos para o fornecimento de água a uma 

área pobre por um FPA com tarifas máximas pré-definidas (com valores até 50% dos tectos 

regulamentados) entregando o contrato a esse FPA que solicita menor contribuição ou subsídio para 

investimento, poderia ser um sistema de subsídios directos à demanda que funcionaria. A questão é saber 

se se pode, com alguma facilidade, identificar uma área como pobre em Moçambique. 
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5.2.10.2 Actualização da tarifa 

De acordo com o TdR (8), deve ser definido um cronograma de revisão e actualização tarifária para um 

ciclo de quatro anos, considerando os cenários de demanda de água, os objectivos de recuperação de 

custos e o modelo tarifário proposto. No entanto, com base nas características actuais do serviço, 

especialmente levando em consideração os aumentos sucessivos e inesperados nos custos de energia, 

mudanças imprevisíveis na taxa de câmbio e a evolução da inflação, para a actualização tarifária, é proposta 

a actualização tarifária que se segue. 

Revisão pela variação de custos agregados e ponderados: levando em conta que o FPA não 

apenas envolve custos de energia, mas também possui custos administrativos, custos de compra de 

equipamentos, custos de manutenção, entre outros, propõe-se que cada ano os FPAs possam realizar uma 

revisão tarifária levando em consideração a variação que tiver o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) 

desde a última revisão. O cálculo de variação aplicável a tarifas por efeito do IPC será feito pelo regulador 

cada ano comunicados os operadores pela via da sua associação e publicados no seu site.  

É importante notar que os Termos de Referência referem como base de revisão quatrienal, entretanto, a 

Equipa de Consultores tomou em consideração os seguintes factores para sugestão anterior: 

a) Quatro anos se constituem em médio prazo e, para a actual natureza da economia moçambicana, 

muitos factores são instáveis e imprevisíveis; 

b) Do ponto anterior, o sector de águas e os FPAs não estão imunes a tendência e efeitos instáveis e 

imprevisíveis da economia moçambicana como um todo; 

c) Embora o equipamento seja adquirido no mercado interno, na sua maioria, todo ele é importado 

e influenciado por factores exógenos que estão fora do controlo e muito menos de previsão das 

autoridades e nem de fornecedores privados de água; 

d) A tarifa de água resulta de preços de custos de outros bens de operação e de capital, cujo 

comportamento está fora do controlo e nem de previsão dos FPAs e nem das autoridades ligadas 

ao sector; 

e) O ajustamento quatrienal parece, a partida ser cômodo e menos trabalhoso mas implica ter 

conhecimento da evolução de preços de factores que formam a tarifa que parece não ser um 

exercício fácil à partida; 

f) O ajustamento quatrienal e resultante do ponto anterior implica no momento de ajustamento 

colocar uma tarifa a um nível que cubra os custos dos FPAs durante o período de previsão e eles 

continuarem rentáveis, portanto a partida a tarifa seria muita alta. (Expectativas altistas) 

g) Como as expectativas altistas de preços nem sempre se verificaram na economia moçambicana, a 

probabilidade de erro parece ser maior, neste caso, seria penalizador ao consumidor; 

h) A tarifa de água, como se pode depreender, é influenciada por um conjunto de custos operacionais 

e de capitais mas, por seu turno, a tarifa de água também influencia a formação de preços de outros 

bens e serviços onde ela aparece como custo de produção, logo o seu ajustamento exante para 

quatro anos implicaria coloca-la numa fasquia alta. Fazendo assim, as autoridades estariam, a partida, 

a accionar, indirectamente, o aumento de preços de outros bens e serviços e consequente e ao 

longo dos quatro anos a tornar a própria tarifa insustentável. Portanto, o objectivo nobre inicial 

pode ser contraproducente dado esse carácter retro- alimentador da própria tarifa de água. 

                                                

8 Supporting the Policy Environment for Economic Development (SPEED+) project REQUEST FOR TECHNICAL AND TRAVEL 

APPROVAL- “Schedule of Revisions and Tariff Update” 
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i) Por último e não menos importante, mesmo para economias estáveis, não é prática ajustar um 

preço para um período tão grande como quatro anos. 

j) Assim, a proposta é considerar que o sector de águas faz parte importante da economia 

moçambicana e por isso que deverá contribuir para a estabilidade da mesma, consentindo sacrifícios 

quando a economia não esteja boa mas beneficiando dos ganhos quanto o país goza de robustez e 

estabilidade macroeconómica. 

Por estas e outras razões, parece razoável a proposta de revisão aqui apresentada e compatível com a 

natureza e quadro macroenómico do sector e do país. 

A fórmula para actualizar a tarifa de IPC é a seguinte: 

 

Onde: 

▪ Tarifa Nova: corresponde à tarifa em actualização 

▪ Tarifa Actual:  corresponde à tarifa do último período actualizado (tarifa em vigor) 

▪ IPC inicial:  corresponde ao IPC do último ajuste de tarifa 

▪ IPC actual : corresponde ao CPI do mês em que a actualização ocorre 

5.2.10.3  Requisitos e condições para regulação do FPA 

Para estabelecer requisitos regulamentares para o reconhecimento, avaliação e monitoramento do 

desempenho do FPA, abaixo estão identificados requisitos e condições agrupados em três classes: 

▪ Requisitos mínimos a serem regulados e obter a licença 

o Ter certificado do CRA; 

o Pagar taxa de regulação; 

o Emitir facturas; 

o Tratamento de água (cloro). 

 

▪ Condições que, se não forem cumpridas, acarretam multas e penalizações 

o Seguir especificações técnicas (por exemplo na extensão da rede e nos equipamentos 

usados na exploração do sistema); 

o Ter local de atendimento e registo de reclamações; 

o Cobrar una tarifa maior que a tarifa tecto fixada pelo CRA. 

 

▪ Condições que não cumpridas resultam em descontos tarifários 

o Registo de dados de água captada e facturada; 

o Registo de tempo de distribuição; 

o Continuidade do serviço maior ou igual a 12 horas diárias. 

5.3 VALOR DO CONTRATO 

Quando casas ou empresas pretende ligar para o primeiro serviço de água o tempo fornecido pelo FPA, 

isso exige um pagamento para baixo e apenas uma vez para o conceito de "contrato" cujo valor actual oscila 

inicialIPC

ActualIPC
ActualTarifaNovaTarifa 
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entre 2,000 MT e 4,000 MT, sendo o valor mais utilizado 2,500 MT. Na maioria dos casos, esta tarifa para 

o usuário é independente do custo do contador e materiais (tubos e outros acessórios), que devem ser 

pagos, além disso, pelo usuário. No entanto, alguns FPAs apenas cobram tarifas adicionais pelo contador e 

outros (poucos) consideram tubos, acessórios e o contador incluídos no valor do contrato. 

Os FPAs contactados quando perguntados sobre a finalidade do valor do contrato, as respostas foram 

díspares e muitos deles se abrigaram de que eram normas da AFORAMO. 

O valor do contrato é na prática uma recuperação esperada dos custos de investimento, mas uma vez que 

é distribuído ao longo dos anos em que os usuários estão conectados. Contudo, não seria sensato, 

comparar directamente o valor de investimento total de FPA com a soma das cobranças feitas pela rubrica 

contrato. No entanto, não se pode deixar de avaliar o peso que essa forma de recuperação de investimentos 

tem na estrutura financeira dos FPAs. 

Vale dizer que a cobrança de um valor contractual (mais conhecido como Custo de Conexão) é uma prática 

comum em empresas de água potável em muitos países do mundo. Nos países onde há regulamentação, 

esta prática também é regulada dentro da regulamentação de custos colaterais (como no Peru) ou regulação 

de outros custos (como na Colômbia, Honduras ou Panamá). Na Colômbia e no Chile, o custo de conexão 

(o equivalente ao valor do contrato) para novos usuários é limitado ao valor do contador e aos custos 

directos (materiais e mão-de-obra) necessários para fazer a conexão. 

Até que o trabalho de engenharia complementar para calcular o custo total do investimento, sugere que, 

embora esta informação seja obtida, a necessidade de regulamentar valor do contrato a ser cobrado em 

cada província dadas as especificidades de custos de matérias. 

Para Maputo, que o contrato  fosse regulamentado, definindo o seu valor igual aos actuais (MT 2,500.00) 

que a maioria ainda cobra e que no valor estejam incluídos os acessórios e materiais necessários para 

conectar o novo usuário ao sistema, desde que o ponto de conexão de habitação ou local, esteja a uma 

distância máxima de 20 metros lineares da rede de propriedade do FPA.  

No caso de distâncias maiores, o FPA poderá cobrar o valor adicional necessário para cobrir os custos 

comerciais das tubagens para essa maior distância incrementado 30% para cobrir o trabalho adicional de 

escavação e utilidade financeira para o FPA. 

Uma vez estimados os custos totais de investimento para a empresa modelo, sugere-se manter o valor 

cobrado pelo contrato no valor sugerido (MT 2,500 por conexão), sem ajustes pela inflação, mas reduzindo 

a receita esperada esse conceito do valor total do investimento a recuperar. 

A médio prazo o valor do contrato pago pelos clientes, deve ser deduzida da tarifa máxima calculada, por 

isso, é importante calcular o valor presente do valor do contrato de casas novas por um determinado 

período (5 anos) seguindo o procedimento a seguir: 

Tabela 25: Cálculo do valor presente a ser descontado à tarifa de custo do contrato das novas casas 

 

 

Valor do contrato (MT) 2,500.00

Taxa de desconto 15%

% Anual de crescimento Populacional 3%

Conceito Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

1. Projectar o numero total de ligações 500 515 530 546 563 580

2. Projectar de novas ligações 15 15 16 16 17

3. Calcular o valode contrato de novas ligações 37,500 38,625 39,784 40,977 42,207

4. Calcular o Valor Presente do contrato 132,386.22
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O acima pode ser expresso nas seguintes fórmulas: 

𝑉𝑃(𝑁𝑜𝑣𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑠𝑎𝑠) = 500 ∑
((1 + 𝑇𝑐)𝑖 − (1 + 𝑇𝑐)𝑖−1)

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Onde: 

VP (Novas Casas) = Valor presente do número de novas casas do período 

Tc = Taxa anual de crescimento populacional 

r = Taxa de desconto 

n = Anos totais de projecção 

i = Todos os anos do período de projecção 

500 = Número de conexões da empresa modelo 

 

O valor cobrado pelo contrato, multiplicado pelo valor presente do número de casas novas do período 

será subtraído do valor dos investimentos a serem incluídos na tarifa: 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐷𝐶) = 𝑉𝑃(𝑁𝑜𝑣𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑠𝑎𝑠) ∗  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 

E a tarifa passará a calcular-se como; 

𝐶𝑀𝑒 =
𝑉𝑃(𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠) − 𝐷𝐶

𝑉𝑃 (𝑄)
 

Onde cada una das variáveis tem o significado anteriormente indicado anotado. 
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6 PRINCIPAIS RESULTADOS DO 

INQUÉRITO SOBRE A 

CAPACIDADE E VONTADE DE 

PAGAR PELA ÁGUA 

6.1 CAPACIDADE DE PAGAR 

Com base num inquérito que cobriu 810 agregados familiares (AF) espalhados pelo 18 cidades e vilas 

incluindo as 11 cidades capitais provinciais em Moçambique, que incidiu sobre AF residentes em áreas 

periurbanas e rurais, foi feita uma rápida avaliação da capacidade e vontade de pagar. Este capítulo apresenta 

o resumo desse estudo.  

Os Chefes do AF foram achados como tendo as habilitações literárias que se apresentam na abaixo. 

Tabela 26: Habilitações literárias do Chefe do AF 

Habilitações 

literárias do Chefe 

do AF 

Frequências % 

Não estudou 47 6.0 

Sabe ler e 

escrever/alfabetização 

31 3.9 

Primária incompleta 50 6.4 

Primária completa 84 10.7 

Secundária 

incompleta 

80 10.2 

Secundária completa 106 13.5 

Nível médio 237 30.2 

Superior 150 19.1 

Total 785 100.0 

SI 25   

  810   

 

Quanto ao padrão da posse de uma variedade selecionada de bens e serviços, a tabela 27 abaixo apresenta 

o resumo das características principais dos AF estudados. 

Tabela 27: Padrão de posse de bens e serviços 

Bens/Serviços Possuídos 
% dos AF que responderam 

sim 

Quantidade 

máxima por AF 

Fogão eléctrico ou a gás 49.6  
Ferro eléctrico 64.0  
Rádio 49.7 Até 3 

TV 81.4 Até 4 

Vídeo reprodutor 47.9 Até 4 
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Bens/Serviços Possuídos 
% dos AF que responderam 

sim 

Quantidade 

máxima por AF 

Ligação à DSTV 47.6 Até 4 

Telemóvel 90.4 Até 18 

Bicicleta 20.0 Até 7 

Motorizada 17.6 Até 4 

Carros 26.7 Até 6 

 

À excepção das bicicletas, motorizadas e viaturas (carros) os outros bens e serviços são detidos por perto 

ou acima de 50% dos AF, sendo que as posses de telemóveis (90.4%) e de televisões (81.4%) apresentam 

valores consideravelmente elevados.  

A situação de emprego e rendimentos por AF, entendidos como rendimentos mensais decorrentes dos 

seus membros com emprego ou outros proventos estáveis e regulares que poderiam ser pensões da 

reforma e/ou outros rendimentos regulares, é sumariada pela Tabela 28, abaixo.  

Tabela 28: Rendimentos dos AF de emprego e reforma 

Rendimentos Frequências % 

Ninguém tem 

emprego fixo menos 

de 1.800 MT 

165 20.8 

Menos de 1.800 MT 47 5.9 

1.800 a 3.600 MT 47 5.9 

3.601 a 7.200 MT 119 15.0 

7.201 a 14.400 MT 164 20.7 

Mais de 14.400 MT 252 31.7 

Total 794 100.0 

 

A moda é constituída por AF que pelas vias explicitadas rendem acima dos 14,400.00 MT (perto de 32%), 

seguida pelos que rendem até 14,000.00 MT (perto de 22%). 165 dos AF referem que ninguém tem emprego 

fixo.  

Os que declararam não depender de empregos/rendimentos estão associados às seguintes  actividades 

económicas e médias de rendimento (Tabela 29, abaixo), exibem rendimentos mensais declarados que 

variam de um mínimo de 1,723.48 MT (trabalhadores ocasionais) a um máximo de 40,001.66 MT. A média 

dos rendimentos mensais dos AF nesta categoria situa-se nos 11,608.28 MT. 

Tabela 29: Média de rendimentos de AF sem emprego fixo 

Actividades económicas Frequências 

Média de 

rendimentos 

(MT) 

Venda ambulante 27  3 431.48  

Venda na banca ou barraca 99 5 680.50  

Venda na loja 9 28 720.56  

Ganho-ganho9 33  1 723.48  

Muquero10 8  4 562.50  

                                                

9 Trabalho sazonal 

10 Comércio transfronteiriço, normalmente dominado por mulheres. 
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Actividades económicas Frequências 

Média de 

rendimentos 

(MT) 

Aluguer de casa/quarto 30  12 470.00  

Biscates (electricista, canalizador, etc.) 52  6 010.96  

Estaleiro ou oficina (mecânica, 

carpintaria, serralharia) 49  12 438.06  

Venda de produtos da machamba, 

hortícolas ou frutos 44  8 210.68  

Venda de animais 18  40 001.66  

Outro 67  25 028.31  

 

Neste caso “Capacidade de Pagamento” quer dizer o poder que o consumidor tem para atender aos seus 

compromissos financeiros resultantes do seu consumo da água, com base nos seus rendimentos e padrão 

de despesas. “Vontade de Pagar” expressa o facto de que, com base numa autoavaliação dos rendimentos 

e padrão de gastos, o consumidor não tem objeções em cumprir os seus compromissos financeiros 

relacionados com o consumo de água.  

Em Moçambique, formalmente, a Capacidade é geralmente medida com base na orientação segundo a qual 

o agregado familiar não deve pagar uma tarifa de água que seja correspondente a mais do que 5% de dois 

salários mínimos (esta referência está contida no Decreto Ministerial de 30 de Janeiro de 1996, que então 

a fixava em 4% e subiu para 5% em função do ajustamento sugerido pelo CRA em 201011). A Vontade é, 

em geral, determinada por intermédio de perguntas directas acerca da disposição dos entrevistados para 

pagar duas a três vezes mais ou ainda mais do que o montante actualmente pago, e quanto eles estariam 

dispostos a pagar pelo seu consumo de água. 

Aritmeticamente e tomando em consideração o salário mínimo de 3,642.00 MT (que era válido até à altura 

do inquérito) e que vai passar para 4,142.00 MT, ao abrigo do ajustamento de 2018, a capacidade de 

pagamento das pessoas não deve exceder os 364.20 MT e 414.20 MT, respectivamente, por mês.  O 

recente decreto12 de actualização das tarifas de água do FIPAG fixa a “Tarifa Social”, para os agregados 

familiares de baixa renda, em 58.40 MT/m³ até ao volume máximo de 5m³ por mês/por agregado familiar, 

que correspondem a 292.00 MT por mês, descontados para 133.50 MT/mês. Isso está de acordo com a 

baixa capacidade de pagamento por parte das famílias de baixa renda.  

Quanto aos FPAs o tarifário em vigor também aprovado pelo CRA, em 201713, estabelece duas tarifas 

máximas a ser aplicadas sendo uma de 50.00 MT/m³ válida para zonas servidas por rede eléctrica e 

60.00 MT/m³ válida para zonas não servidas por rede eléctrica. A Resolução especifica que a tarifa se aplica 

às cidades de Maputo e Matola, assim como vilas de Boane, Namaacha e Manhiça. 

Teoricamente os agregados familiares que ganham mais do que dois salários mínimos, ou seja, acima de 

7,284.00 MT (de 2017) e 8,284.00 MT (de 2018), poderiam ser capazes e estar dispostos a pagar mais do 

que os que ganham essa quantia ou menos. Mas isso nem sempre é o caso. Há muitos intercâmbios que 

precisam de ser levados em consideração. Com frequência, pesquisas como a que foi feita em relação ao 

                                                

11 No Relatório ao Governo 2010 (CRA, Outubro 2011) o CRA refere que o valor deveria corresponder a pelo menos 5% de dois 
salários mínimos. Na página 28 desse documento o CRA refere que “A curto prazo o CRA continuará a monitorar os processos de 
ajustamentos de forma a manter o valor correspondente ao consumo de 5m3/mês, igual ou inferior a 150,00 MT, para proteger 
consumidores de baixa-renda, e conter o incremento de tarifa relativo ao consumo de 10m3/mês, para que a factura resultante, 
não seja superior a 5% de dois salários mínimos médios, cerca de 250,00MT/mês”. 

12 CRA Resolução 3/2017, de 1 de Setembro. 

13 CRA Resolução 2/2017, de 4 de Setembro. 
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estudo da capacidade de vontade de pagar relacionado com este trabalho nem sempre são capazes de 

captar objectivamente todas as fontes e quantias de renda que caracterizam um AF. O facto de, como se 

viu mais acima, neste documento, as actividades económicas serem dominadas por Micro, Pequenas e 

Médias Empresas (MPMEs), tanto formais quanto informais e sobretudo estas últimas, agrava ainda mais a 

disponibilidade de estatísticas confiáveis.  

Situa-se em 47.6% a porção dos AF que rende menos do que MT 7,284.00, o que corresponderia a dois 

salários mínimos, à luz da tabela salarial de 2017. Isso significa também que 52.4% situam-se a esse nível ou 

superior, com perto de 32% claramente no último caso, i.e. superior. Disto depreende-se que uma parte 

significativa (i.e. 18.46%) dos entrevistados, que também confirmaram ter ligações de água em casa (o que 

corresponde a 70.86%), pagam mais do que o que (legalmente) deveriam (ser capazes) de pagar. Recorde-

se que do universo dos AF estudados 70.86% confirmam ter ligações em casa, i.e.  “dentro de casa” (19.25%) 

e “apenas no quintal” (51.60%). 

Para além da conclusão sobre o acesso aos serviços de água canalizada em casa se apresentar superior do 

que o que à primeira vista os rendimentos permitiriam nota-se também que a Capacidade dos AF e se 

calhar também a preferência vai para a ligação no quintal (51%) seguida da ligação dentro de casa (19.25%). 

A preferência pela “ligação no quintal” deve estar relacionada com as implicações de custo e outros factores 

relacionados com os modelos de habitação que os agregados familiares têm e não necessariamente com os 

níveis de conforto desejados.  

Dos que não têm capacidade, ou até mesmo acesso, dado que em alguns casos as limitações são de oferta, 

de pagar por estes serviços, as capacidades distribuem-se por ordem de grandeza por “torneira do vizinho” 

(29%), “poço tradicional” (28,6%), embora este último não seja um serviço recomendado, “fontenário 

público” (12,5%), etc.  

O ANEXO 5 apresenta detalhes sobre capacidade (e vontade) de pagar por província. As tabelas aí 

constantes podem ser utilizadas para os mais diversos fins de análise e acção por província. 

6.2 VONTADE DE PAGAR 

"Vontade de Pagar" exprime o preço máximo, igual ou abaixo do qual um consumidor definitivamente 

comprará uma unidade de um produto ou serviço. Esta tende a ter relações mais estreitas com o contexto 

em que se manifesta. De acordo com a visão de preferência construtiva, a Vontade do consumidor em 

pagar é uma construção sensível ao contexto, ou seja, a vontade máxima do consumidor em pagar (VDP) 

por um produto depende de uma decisão concreta em função do contexto específico. No abastecimento 

de água abundam exemplos de pessoas e AF que demonstram maior disponibilidade para pagar, desde que 

os serviços possam ser melhorados (por exemplo, aumentar o número de horas de abastecimento de água) 

ou manter uma ligação de água, desde que os consumidores sejam cobrados de acordo com o consumo. 

reduzindo o consumo de água para pagar menos, etc. 

6.2.1 Infra-estrutura de Abastecimento de Água Preferida 

A primeira pergunta que se colocou neste sentido foi “Qual é infra-estrutura de água que o agregado 

gostaria de ter?” A este respeito foram oferecidas duas opções em termos de 1.ª e 2.ª para cada uma das 

quatro possíveis escolhas, conforme apresentado na Tabela 30, abaixo, que espelha os resultados quanto à 

primeira opção. 
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Tabela 30: Preferência de serviços de água 

Serviço de AA  Frequências % 

Água canalizada 

dentro de casa 

295 44.2 

Torneira no quintal 

com  

342 51.3 

Torneira no quintal 

partilhada  

8 1.2 

Fontanário 22 3.3 

Total 667 100.0 

SI 143   

Total 810   

 

As duas modalidades de “torneira no quintal” (52,5%), individual (51,3%) ou colectiva/partilhada (1,2%) 

apresentarem uma certa superioridade mas não tão esmagadora em relação à “água canalizada dentro de 

casa” (44,2%). Entre outros aspectos a preferência pela “água canalizada dentro de casa” é evidentemente 

superior à situação actual de ligações que situa esta nos 19,25%. Nota-se uma significativa discrepância entre 

a “Capacidade”, comprovada pelos dados da situação prevalecente com a “Vontade” que é o que esta 

avaliação destaca. 

Mais uma vez, avaliações empíricas e não só, parecem indicar que existe uma real tendência para as famílias 

em Moçambique optarem por serviços de abastecimento de água que oferecem maior privacidade em 

termos de “uma ligação uma família” e em termos de “ligações cada vez mais próximas dos utentes e 

oferecendo maior conforto”. Isto aliado aos melhoramentos na habitação aponta para e comprova uma 

crescente preferência por serviços de nível superior em que o expoente máximo é precisamente a “ligação 

dentro de casa”. 

6.2.2 Modalidades de Serviços de Abastecimento de Água Preferidos 

Ainda com base nas quatro possíveis grandes escolhas acima apontadas, foram testadas as variações com o 

potencial de influenciar diferentes tipos e níveis de Vontade a Pagar, que cobriram até que ponto os 

consumidores (com ou sem ligações de água) estariam dispostos a pagar por diferentes tipos e níveis de 

serviços de abastecimento de água, desde que pudessem ser satisfeitos diferentes cenários (condicionais), 

nomeadamente:  

1. Cenário 1:  Água Canalizada Dentro de Casa:  

a) O FORNECEDOR DE ÁGUA (Público ou Privado) oferece uma ligação até ao seu contador onde 

possa instalar o sistema interno em casa com água de boa qualidade para beber e boa pressão, 24 

horas por dia.  

b) O FORNECEDOR DE ÁGUA (Público ou Privado) oferece uma ligação até ao seu contador onde 

possa instalar o sistema interno em casa com água de boa qualidade para beber, boa pressão, 24 

horas por dia. O fornecimento da água terá no máximo 2 a 4 interrupções por mês e uma resposta 

de reparação das avarias em menos de 12 horas.  

c) O FORNECEDOR DE ÁGUA (Público ou Privado) ofereça uma ligação até ao seu contador onde 

possa instalar o sistema interno em casa com água de boa qualidade para beber, boa pressão, 24 

horas por dia. O fornecimento da água terá no máximo 2 a 4 interrupções por mês e uma resposta 

de reparação das avarias em menos de 12 horas. Esta ligação terá 5 m3 de consumo mínimo e a 

facturação será efectuada de acordo com o seu consumo e capacidade de paga 

2. Cenário 2: Torneira no Quintal   
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a) O FORNECEDOR DE ÁGUA (Público ou Privado) oferece uma ligação de abastecimento de água 

até ao seu contador, para que possa instalar uma torneira no quintal com água de boa qualidade 

para beber e boa pressão, 24 horas por dia. 

b) O FORNECEDOR DE ÁGUA (Público ou Privado) oferece uma ligação até ao seu contador onde 

possa instalar uma torneira no quintal com água de boa qualidade para beber, boa pressão, 24 horas 

por dia. O fornecimento da água terá no máximo 2 a 4 interrupções por mês e uma resposta de 

reparação das avarias em menos de 12 horas. 

c) O FORNECEDOR DE ÁGUA (Público ou Privado) oferece uma ligação até ao seu contador onde 

possa instalar uma torneira no quintal com água de boa qualidade para beber, boa pressão, 24 horas 

por dia. O fornecimento da água terá no máximo 2 a 4 interrupções por mês e uma resposta de 

reparação das avarias em menos de 12 horas. Esta ligação terá 5 m3 de consumo mínimo e com 

recargas de 5 em 5 m3 de acordo com a sua vontade e capacidade de pagar. 

3. Cenário 3: Torneira Compartilhada   

a) FORNECEDOR DE ÁGUA (Público ou Privado) oferece uma ligação até ao seu contador onde 

possa instalar no seu quintal uma torneira que partilhe com os seus vizinhos com água de boa 

qualidade para beber e boa pressão, 24 horas por dia.  

b) O FORNECEDOR DE ÁGUA (Público ou Privado) oferece uma ligação até ao seu contador onde 

possa instalar no seu quintal uma torneira que partilhe com seus vizinhos com água de boa qualidade 

para beber e boa pressão, 24 horas por dia. O fornecimento da água terá no máximo 2 a 4 

interrupções por mês e uma resposta de reparação das avarias em menos de 12 horas. 

c) O FORNECEDOR DE ÁGUA (Público ou Privado) ofereceu uma ligação até ao seu contador onde 

possa instalar no seu quintal uma torneira que partilhe com seus vizinhos com água de boa qualidade 

para beber, boa pressão, 24 horas por dia. O fornecimento da água terá no máximo 2 a 4 

interrupções por mês e uma resposta de reparação das avarias em menos de 12 horas. Esta ligação 

terá 5 m3 de consumo mínimo e com recargas de 5 em 5 m3 de acordo com a sua vontade e 

capacidade de pagar. 

4. Cenário 4: Fontenário  

a) O FORNECEDOR DE ÁGUA (Público ou Privado) vai construir um FONTANÁRIO com água de 

qualidade e com boa pressão. O FONTANARIO estará localizado a 5 minutos da sua casa e 

forneceria água das 07H00 ás 19H00. 

b) Suponha que o fornecimento de água no fontanário mais próximo da sua casa passasse a ser feito 

12H00 por dia com redução do tempo de espera na bicha. 

Estas são as situações mais comuns no abastecimento de água em áreas urbanas e periurbanas/rurais em 

Moçambique, no presente momento. 

Os valores a pagar pela ligação da água nos três primeiros cenários variavam entre 3,500.00 MT, 

3,000.00 MT e 2,500.00 MT. 

Já as tarifas de água para os diferentes cenários colocados e por níveis de serviços e quantidade de água 

potencialmente a consumir variavam entre 90.00 MT para consumir água até 5m³, 50.00 MT para consumir 

entre acima de 5 m³ e menos de 10 m³ e por fim 70.00 MT para consumir mais do que 10 m³. 

Quanto aos fontenários as tarifas por 25 l de água variavam entre 10.00 MT, 15.00 MT e 20.00 MT. 

E em todos os casos havia uma pergunta aberta para os respondentes indicarem quanto (de forma aberta) 

estariam dispostos a pagar pelos diferentes tipos e níveis de serviço. 

 

Os resultados para cada cenário e suas diferentes expressões podem ser consultados em tabelas em anexo 

mas o que se pode resumir neste relatório destaca as descrições que se fazem nos parágrafos que se 

seguem. 
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1. Cenário 1:  Água Canalizada Dentro de Casa:  

Tabela 31: Preferências pela água dentro de casa e rendimentos 

Níveis de rendimento por 

AF 

O agregado familiar estaria disposto a 

investir na ligação interna de casa? 

Total Sim Não 

n % n % n % 

Ninguém tem emprego fixo 

menos de 1,800 MT 

43 12.2% 38 35.5% 81 17.6% 

Menos de 1,800 MT 20 5.7% 4 3.7% 24 5.2% 

1,800 a 3,600 MT 10 2.8% 4 3.7% 14 3.1% 

3,601 a 7,200 MT 44 12.5% 16 15.0% 60 13.1% 

7,201 a 14,400 MT 68 19.3% 23 21.5% 91 19.8% 

Mais de 14,400 MT 167 47.4% 22 20.6% 189 41.2% 

Total 352 100.0% 107 100.0% 459 100.0% 

 

A preferência pela “água canalizada dentro de casa” é elevada entre os AF com rendimentos de 7,201 MT 

ou mais. Os da categoria de “ninguém tem emprego fixo…” situam-se ao mesmo nível que os que rendem 

entre 3,601.00 e 7,200.00 MT. Em geral trata-se de donos de empreendimentos locais com significativo 

poder de compra e logo maior Vontade de pagar, incluindo pela água. Os AF que recebem até 3,600.00 MT 

mas que não cabem na categoria anterior, tendem a distanciar-se deste serviço. 

A pergunta sobre “Quanto é que estaria disposto a pagar por este serviço acima do que paga actualmente?”, 

só foi bem respondida por 63 AF e as respostas apresentam-se muito pulverizadas. A moda é formada pelos 

que indicaram 1,500.00 MT, seguida dos que apontaram 500.00 MT, sendo que os valores mais elevados 

estão mais associados aos AF que rendem mais do que 14,001.00 MT.  

2. Cenário 2: Torneira no Quintal   

A torneira no quintal tem maior aceitação entre a categoria dos que “Ninguém tem emprego fixo…” (perto 

de 20%) e entre os que rendem entre 3,601.00 e 7,200.00 MT (14.2%). 

Tabela 32: Preferências pela torneira no quintal sob e rendimentos 

Níveis de rendimento 

por AF 

 

 

Q88. O agregado familiar estaria 

disposto a investir na ligação da 

torneira no quintal para abastecimento 

de água? 

Total sim não 

n % n % n % 

Ninguém tem emprego fixo 

menos de 1,800 MT 

111 19.9% 17 21.0% 128 20.1% 

Menos de 1,800 MT 32 5.7% 7 8.6% 39 6.1% 

1,800 a 3,600 MT 26 4.7% 7 8.6% 33 5.2% 

3,601 a 7,200 MT 79 14.2% 12 14.8% 91 14.3% 

7,201 a 14,400 MT 128 23.0% 14 17.3% 142 22.3% 

Mais de 14,400 MT 181 32.5% 24 29.6% 205 32.1% 

Total 557 100.0% 81 100.0% 638 100.0% 

 

As opções oferecidas sob este cenário não apresentam diferenças significativa, mas “a disposição de pagar 

2,500.00 MT de taxa de ligação e 50.00 MT por metro cúbico, se consumir uma média de 5 a 10 metros 
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cúbicos por mês?” apresenta uma ligeira vantagem sobretudo entre os “Ninguém tem emprego fixo…” 

(perto de 13.5%) e entre os que rendem entre 3,601.00 e 7,200.00 MT (13.5%). 

A pergunta sobre “Quanto é que estaria disposto a pagar por este serviço acima do que paga actualmente?”, 

a moda é formada pelos que indicaram 300.00 MT, seguida dos que apontaram 1,000.00 MT, sendo que os 

valores mais elevados estão mais associados aos AF em que “Ninguém tem emprego fixo…” (35.3%) e 

entre os que rendem entre 3,601.00 e 7,200.00 MT (29.4%).  

3. Cenário 3: Torneira Compartilhada   

A Tabela, abaixo, sumariza a distribuição dos respondentes sob este cenário. Os dados mostram que esta 

oferta de serviços colhe pouca aceitação, quando comparada com as duas primeiras. 151 AF indicaram não 

ter qualquer interesse por esta oferta. 

Tabela 33: Preferências pela torneira compartilhada e rendimentos 

Níveis de rendimento por 

AF 

 

Q103. O agregado familiar estaria 

disposto a investir na ligação da 

torneira no quintal partilhada para 

abastecimento de água? 

Total sim não 

n % n % n % 

Ninguém tem emprego fixo 

menos de 1,800 MT 

31 27.9% 40 26.5% 71 27.1% 

Menos de 1,800 MT 5 4.5% 6 4.0% 11 4.2% 

1,800 a 3,600 MT 5 4.5% 3 2.0% 8 3.1% 

3,601 a 7,200 MT 22 19.8% 15 9.9% 37 14.1% 

7,201 a 14,400 MT 26 23.4% 21 13.9% 47 17.9% 

Mais de 14,400 MT 22 19.8% 66 43.7% 88 33.6% 

Total 111 100.0% 151 100.0% 262 100.0% 

 

Quanto ao resto não é muito diferente dos outros cenários à excepção de ser ainda mais aceite pelos AF 

em que “Ninguém tem emprego fixo…” (perto de perto de 28%). Isto deve igualmente reflectir a enorme 

variação de rendimentos entre os membros desta categoria que vai dos que rendem em média por mês 

1,723.48 MT (o mais baixo) e os que rendem 40,001.66 (o mais elevado). 

À pergunta sobre “Quanto é que estaria disposto a pagar por este serviço acima do que paga actualmente?” 

(apenas 38), têm a moda a ser formada pelos que indicaram 200.00 MT, seguida dos que apontaram 

150.00 MT, sendo que os valores mais elevados estão mais associados aos AF que os “Ninguém tem 

emprego fixo…”  e entre os que rendem entre 3,601.00 e 7,200.00 MT, o que parece ser consistente com 

a indicação de ser um cenário pouco atractivo quando comparado com os outros dois já analisados. 

4. Cenário 4: Fontenário  

O que mais ressalta da tabela 34, abaixo, que analisa os dados associados a este cenário, é que se trata do 

cenário mais rejeitado. 241 respondentes desassociam-se dele e apenas 2 AF apareceram a apresentar a 

sua aceitação. 
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Tabela 34: Preferências pelo fontenário e rendimentos 

Níveis de rendimento por 

AF 

 

Q120. Estaria disposto a pagar 15.00 

MT por bidon de 25lts neste 

fontanário? 

Total sim não 

N % n % n % 

Ninguém tem emprego fixo 

menos de 1,800 MT 

0 0.0% 68 28.2% 68 28.0% 

Menos de 1,800 MT 0 0.0% 7 2.9% 7 2.9% 

1,800 a 3,600 MT 0 0.0% 23 9.5% 23 9.5% 

3,601 a 7,200 MT 0 0.0% 38 15.8% 38 15.6% 

7,201 a 14,400 MT 1 50.0% 41 17.0% 42 17.3% 

Mais de 14,400 MT 1 50.0% 64 26.6% 65 26.7% 

Total 2 100.0% 241 100.0% 243 100.0% 

 

Sobre “Quanto é que estaria disposto a pagar por este serviço acima do que paga actualmente?” a moda 

situa-se nos 5.00 MT seguida de 3.00 MT sugere que os que preferem dispor destes serviços claramente se 

situam fora de um mercado de abastecimento de água que possa garantir algum retorno significativo e 

merecem um tratamento especial, como é o caso da taxa social. 

As torneiras no quintal e os fontanários compartilhados estão a tornar-se cada vez mais serviços do 

passado. O atendimento às famílias que tendo Vontade não podem mesmo pagar pela água terá de ser 

objecto de um outro tratamento. Este estudo também confirma isso. 

Tal como com a Capacidade de Pagar, o ANEXO 5 apresenta mais detalhes sobre o que parece prevalecer 

quanto à Vontade de Pagar por província. 
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ANEXO 1: Projecto de resolução 

 

REGULACÃO DA TARIFA DO AGUA A SER APLICADA PELOS FORNECEDORES 

PRIVADOS  

CONSIDERANDO 

DECRETO 

ARTIGO 1 Âmbito de aplicação. Esta resolução aplica-se à atividade de abastecimento de água potável por 

fornecedores privados, através de sistemas de distribuição de água canalizados através de conexões 

domésticas, fontes e quiosques em todo o território nacional. 

ARTIGO 2º O valor da tarifa teto por metro cúbico a ser aplicado pelos fornecedores privados de água às 

conexões de água é de 62.30 MT/m3. 

ARTIGO 3º O valor da tarifa de tecto por tambor de 25 Lt. para ser aplicado pelos fornecedores privados 

de água é de 6.23 MT. 

ARTIGO 4º É estabelecido um consumo mínimo de 6 m3 por conexão por mês, o que implica que os 

usuários com consumo menor que este pagarão uma fatura correspondente ao consumo mínimo definido. 

ARTIGO 5º Valor do Contrato: O FPA pode cobrar um valor máximo de 2,500 MT pelo contrato para 

seus novos clientes. Este valor inclui todos os materiais necessários para conectar a casa à rede FPA até 

uma distância de 20 metros. Para distâncias mais longas, o FPA poderá cobrar os custos de mercado dos 

tubos e acessórios necessários, além de uma margem de até 30% para o trabalho maior. 

Se o FPA fornecer o medidor, seu valor poderá ser cobrado do usuário. 

ARTIGO 6º Actualização do valor da tarifa. Os seguintes critérios são estabelecidos para actualização 

tarifária 

• Revisão pelo aumento dos custos de energia: Quando o aumento no preço da energia, desde o seu 

último aumento, seja superior a 5% os FPAs possam realizar uma revisão tarifária levando em 

consideração os aumentos que tiveram no período (desde a última revisão) do custo de energia e 

transferindo essas alterações para as tarifas de acordo com seu peso dentro dos custos 

operacionais totais do FPAs, Os cálculo de variação será feito e publicados pelo regulador em seu 

site. 

• Revisão pelo aumento de outros custos: Os FPAs possam realizar uma revisão tarifária levando em 

consideração os aumentos que tiveram o Índice do Preços ao Consumidor (IPC) desde a última 

revisão. O cálculo de variação aplicável a tarifas por efeito do IPC será feito pelo regulador cada 

ano e publicados em seu site.   
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ARTIGO 7º Validade: Esta resolução aplica-se a partir da data de sua publicação no Diário Oficial. 

Dado em _____________ dias do mês de _________ de 2018 
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ANEXO 2: Metodologia para Regulação Administrativa 

Para o FPA de mais de 5.000 conexões, recomenda-se a regulamentação administrativa. A metodologia para 

o cálculo da tarifa é definida abaixo: 

• Período de projecção 

Para a projecção de custos e demanda do serviço (assinantes e volume de m3 consumidos anualmente) é 

recomendável fazer uma estimativa para 5 anos de projecção. 

 

• Ano base para projecção de custos 

A projecção de custos para 5 anos deve ser feita a partir de custos a preços constantes (fluxo sem efeito 

da inflação), para o qual, em coordenação com o CRA, será estabelecida uma data de cálculo base (sugerida 

em dezembro do ultimo ano).  

 

• Estimativa de custos 

A fórmula geral para solicitar o cálculo do valor presente dos custos, de acordo com uma metodologia de 

custo médio com base no estado dos resultados é a seguinte: 

 

)()()()( RVPAOMVPDVPCustosVP   

ou 
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onde: 

Di = O valor anual da depreciação de investimentos 

AOMi = São as despesas de administração, operação e manutenção no ano i 

R = Custo ou retorno sobre investimentos 

r = Taxa de desconto 

Para a taxa de desconto aplicável, recomenda-se que use 12%, o que pode ser o mesmo que aplicado para 

calcular o retorno sobre os investimentos. 

 

• Custo médio do serviço 

A fórmula geral para calcular o custo médio a longo prazo é a seguinte: 

 

 

Onde: 

 

VP = Valor Presente 

Custos = custos anuais do serviço 

Q = Demanda anual (em m3) do serviço. 

 

Para o cálculo do valor líquido actual da demanda, é utilizada a seguinte fórmula: 
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O valor resultante do custo médio corresponderá à taxa por m3 que o FPA cobra seus usuários. 
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ANEXO 3: THE WATER SUPPLY AND SANITATION ACT OF  TANZANIA 

EWURA – TANZANIA  

THE WATER SUPPLY AND SANITATION ACT 

(CAP 272) 
 

THE WATER SUPPLY AND SANITATION (PRIVATE BOREHOLES SERVICES) RULES, 

2013 

[Made under section 28(1) (m)] PART I 

 

PRELIMINARY PROVISIONS 

Citation  
 

 

Application  

 

1. These rules may be cited as the Water Supply and Sanitation (Private Boreholes Services) Rules, 

2013 and shall come into operation on the date of publication in the Gazette. 

2.  (1) These rules shall, subject to the provisions of sub-rule (2), regulate the operations of private 

borehole services including the procedures for the registration and deregistration of private borehole 

operators in a licensed area. (2) Save for the obligations mentioned under rule 8 (a), (b), (c) and (f) 

these rules shall not apply to persons having a private borehole for own use.  
 
3In these rules, unless the context otherwise requires:  

   “Act” means the Water Supply and Sanitation Act; 

“applicable law” means any principal law, rule, rule, order, by-law or any other written law which is 

relevant to matters pertaining to rule of the operations of private borehole services, water resources 

management and water quality;  

 “Authority” means the Energy and Water Utilities Regulatory Authority established under the 

provisions of the EWURA Act;  

“borehole” means a deep hole drilled into the ground to obtain water from an underground aquifer;  

“cap price” means the maximum price per cubic meter of water to be charged for the supply of 

water by an operator to a customer as approved by the Authority;  

"certificate of registration" means a certificate issued by a licensee to an operator upon registration 

under rule 4 (5) and shall be as prescribed in the First Schedule 

  “customer” means any person who is supplied with water by an operator from a borehole;  

“EWURA Act” means the Energy and Water Utilities Regulatory Authority Act;  

“Guidelines” means the instructional manual prepared by the Authority to regulate the operations 

of borehole services in a licensed area;  

“inspector” means an officer of a licensee authorized to act as such;  

“licensee” means a Water Supply and Sanitation Authority or any other entity licensed by the 

Authority to provide water supply and sanitation services;  

“licensed area” means an area in which a licensee is authorized to provide water supply and 

sanitation services;  

“operator” means any person who supplies water to a customer from a borehole;  
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"storage facility" means a container constructed or manufactured from materials which does not 

affect water quality stored in it before distribution;  

“tariff” means any charge, fee, price or rate charged for the provision of the services as shall be 

approved by the Authority;  

“Tribunal” means the Fair Competition Tribunal established under the provisions of the Fair 

Competition Act; and  

"Water Use Permit" means any permit to use or divert, dam, store, abstract or use water from 

surface or underground water source registered under the provisions of the Water Resources 

Management Act and may also mean a water right issued under the Water Utilization (Control 

and Rule) Act.  

PART II 

              REGISTRATION AND DEREGISTRATION PROCEDURES 

 

 ObObligation to Apply for Registration 
  

 (1) No person shall supply water in a licensed area using a borehole unless such borehole is 

registered by a licensee pursuant to the provisions of these rules  

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), any existing operator shall, within three 

months after coming into force of these rules, apply to a licensee for registration of each 

borehole under the provisions of these rules.  

(3) An application for registration under sub-rules (1) and (2) shall be in the form prescribed 

by a licensee and shall contain the following:  

(a) the applicant’s full name, business address, telephone and fax numbers, email address, 

and web page address (if available);  

(b) technical details of a borehole;  

(c) a certified copy of Water Use Permit, if applicable;  

(d) certified copies of the latest water quality tests undertaken by the Ministry, Tanzania 

Bureau of Standards or any accredited laboratory; and  

(e) a non-refundable application fee of TZS 100,000 per borehole or such other amount as the 

Authority shall from time to time prescribe.  

(4) A licensee shall, upon receipt of an application under sub-rule (3) and satisfying itself to the 

completeness of the application, evaluate such application by taking into account:  

(a) its compliance with applicable law;  

(b) the applicant’s past records;  

(c) borehole’s compliance with technical requirements as prescribed in the Second Schedule;  

(d) the capacity of a borehole; and  

(e) the water quality standards applicable in Tanzania.  

(5) The operator shall, after the conclusion of evaluation of the application under sub-rule 

(4), approve, refer back or deny the application.  

(6) A licensee shall,  

(a) where it has approved the application, issue a certificate of registration; and  
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(b) where it has referred back or denied the application, notify the applicant in writing, 

including reasons for such referral or denial.  

(7) Where the applicant is not satisfied with the licensee's decision under sub-rule (6), he 

may lodge a complaint with the Authority for determination.  

((8) An operator shall, upon approval of the application and issuance of the certificate of 

registration by a licensee under sub-rule (6), be deemed to be an agent of the licensee.  

(9) An operator shall, at all times, comply with the terms and conditions contained in 

the certificate of registration.  

(10) The period of registration under sub-rule (6) shall be two years and may be extended for a 

similar term upon application by an operator.  

Offence   

5. Any person who contravenes the provisions of sub-rules (1) and (2) of rule 4 commits an 

offence and shall, upon conviction, be liable to a fine not exceeding one hundred and fifty 

thousand shillings or imprisonment for a term of one month or to both.  

Deregistration Procedures  

6. (1) A licensee may deregister a borehole where it is found that: 

(a) the quality of water from the said borehole no longer complies with the Tanzania's Water 

Quality Standards for drinking water;  

(b) the continued operation of the borehole is hazardous to environment and it posses danger to 

lives and properties;  

(c) the applicant has provided false or inaccurate information related to the operation and 

technical details of the borehole; 

(d) the operator has ceased to carry out water supply business;  

(e) the operator sells water at a price which is above the cap price; or 

(f) the operator has failed to carry out its obligations under these rules and the Guidelines.  

(2) Any operator whose borehole has been deregistered under this rule shall surrender to a 

licensee the certificate of registration and shall thereafter cease to provide water supply service 

using the said borehole.  

(3) Any borehole that has been deregistered shall not be eligible for registration for a period of 

twelve months from the date of deregistration.  

Offence 

7. Any operator who shall continue providing water supply services using a borehole that has 

been deregistered by a licensee under rule 6 commits an offence and shall, upon conviction, be 

liable to a fine of one hundred and fifty thousand shillings or imprisonment for a term of one 

month or to both.  
 

PART III 

OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

Obligations of an Operator   

 

8. An operator shall, at all times during the registration period:  

(a) supply to a customer clean and safe water which comply to Tanzania's water quality 

standards for drinking water;  
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(b) ensure that all pipes, fittings and removable equipment connected to the borehole are 

maintained in such a way as to prevent contamination during the supply of water; 

(c) provide all necessary assistance to an inspector to facilitate inspection of a borehole;  

(d) display a certified copy of the registration certificate and a poster indicating the cap 

price in a conspicuous place adjacent to a borehole;  

(e) on an annual basis, carry out and report water quality tests regarding pH, turbidity, 

faecal coliforms, fluoride, iron, manganese and salinity to a licensee and as shall be 

directed by the licensee from time to time;  

(f) at all times ensure that a borehole meets the technical requirements set out in the 

Schedule;  

(g) ensure that a borehole has a mechanism to measure water level; and  

(h) comply with:  

(i) Orders and directions of the Authority;  

(ii) Orders and directions of a licensee;  

(iii) applicable law;  

(iv) these rules and the Guidelines; and  

(v) applicable codes and standards.  

 

Obligations of a Licensee   

9. (1) A licensee being the principal of an operator shall ensure that during the 

registration period the operator performs its obligations under these rules and the 

Guidelines. 

(2) Notwithstanding the generality of sub-rule (1), a licensee shall, during the 

registration period:  

(a) monitor the quality of water supplied by an operator;  

(b) submit to the Authority quarterly reports on performance of operators;  

(c) respond to customer complaints with regards to water supply services by operators;  

(d) monitor the price of water supplied by an operator; and  

(e) on annual basis publish, in newspapers of wide circulation both in Kiswahili and 

English newspapers, a list of all operators, including their telephone numbers, 

business addresses and location. 

  

PART IV 

TARIFFS 

 

Tariff Application Procedures   

 

10. (1) A licensee shall, on its own motion or upon receipt of a request from the licensee 

or an operator submit a proposed tariff pursuant to this Part.  

 

(2) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1), a licensee shall, at least once after 

every 24 months submit to the Authority an application for tariff review for borehole 

services, provided, that no application for tariff review shall be made within twelve 

months from the date of the last approval.  

(3) Subject to sub-rule (1), a licensee shall conduct a consultative meeting with 

operators before submitting a proposed tariff to the Authority.  
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(4) The tariff application by a licensee shall be in a form of a letter addressed to the 

Director General of the Authority and shall be supported by the following:  

(a) written justification of the proposed tariff and the proposed effective date;  

(b) minutes and signatures of the attendees of the consultation meeting(s);  

(c) detailed computation in Microsoft Excel format which demonstrate how the proposed  

tariff was reached; and  

(d) detailed benefits that the customers shall get out of the proposed tariff.  

(5) The Authority shall, upon receipt of the application under sub-rule (4), evaluate such 

application in order to satisfy itself as to the correctness and completeness of the 

application and thereafter shall conduct an Inquiry pursuant to Section 19 of the 

EWURA Act.  

(6) The Inquiry under sub-rule (5) shall be concluded within 45 days after receipt of a 

complete application.  

(7) After the conclusion of the inquiry the Authority shall set the tariff which shall be in 

a form of a cap price which shall thereafter be published in the Gazette. 

(8) The Authority shall, on quarterly basis, publish in newspapers of wide circulation, both 

in English and Kiswahili, the prevailing cap price.  

 

Appeal   

11. Any person who is aggrieved by the decision of the Authority under rule 11 (7) may appeal 

to the Tribunal under the provision of the Fair Competition Act. 

 

12. Any operator who sells or offers for sale water at a price above the cap price, commits 

an offence and shall, on conviction, be liable to a fine of one hundred and fifty thousand 

shillings or imprisonment for a term of one month or to both.  

PART V 

GENERAL PROVISIONS 
 

Compensation for Existing Infrastructure  
 

13. (1) In the event a licensee start to provide water supply service to an area with limited or 

no supply, all operators in the said area, shall cease to provide borehole services to 

customers in the said area; and the licensee shall, subject to the provisions of sub-rule (2), 

be at liberty to use the existing infrastructure owned by the said operators. (2) A licensee 

shall, in the event it decides to use the existing borehole and infrastructure owned by an 

operator, compensate the said water operator at the amount that as shall be agreed upon by 

the parties and approved by the Authority.  

Inspection   

14. (1) An inspector may as per the instructions from a licensee inspect a borehole and any 

document necessary for the supply of water services; and an operator shall render all required 

assistance in the course of such inspection.  

(a) make copies or take extracts from any such book, accounts or records kept by an operator; 

and 

(b) inspect machinery, equipment, appliances, meters, fittings and apparatus.  

(3) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1), the Authority may, at any time, inspect a 

borehole and request for any document necessary for the supply of water services by a 
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borehole and take any appropriate action as required by these rules, the Act and the 

EWURA Act.  

(4) Where upon investigation a licensee concludes that an operator has not complied with any 

condition of these rules, the Act, the EWURA Act or other applicable law, a licensee may:  

(a) take appropriate actions as provided under these rules including deregistering a water 

tanker; or  

 
(b) take such other actions as it deems appropriate to protect the interests of customers. 

Offence   

15. Any operator who:  

(a) hinders or obstructs the Authority or an inspector in the exercise of any of the powers 

conferred upon him by these rules, the Act and applicable law;  

(b) uses abusive, threatening or insulting language to an inspector;  

(c) refuses or fails to comply with any order or direction of an inspector; and  

(d) when required by the Authority or an inspector to answer a question, refuses or fails to 

answer such question to the best of the operaTORs knowledge, information and belief,  

commits an offence and shall, upon conviction be liable to a fine of one hundred and fifty 

thousand shillings or imprisonment for a term of two months or to both. 

Transitional Provisions   

16. Any person who is providing borehole services in a licensed area shall within six 

months after coming into force of these rules, adjust his operations and upgrade his 

borehole and the associated infrastructure in order to comply with the provisions of these 

rules. 

17. (1) Any person who is in breach of any provision of these rules for which no specific 

penalty is prescribed shall be liable to a fine of one hundred and fifty thousand shillings or 

imprisonment for a term of six months or to both.  
 

General Penalty  

(2) An operator who employs an agent, clerk, servant or other person, shall be answerable 

and liable for any acts or omissions of such persons in so far as the actions or omissions 

concern borehole services.  

Authority to Supplement Procedures  
 

18. Where procedures are not provided for in these rules, the Authority may do whatever 

is necessary and permitted under the Act, the EWURA Act and applicable law to enable 

it to effectively and completely adjudicate on the matter before it.  

 

SECOND SCHEDULE 

 

Technical Requirements of a Borehole 

(Made under Rule 8 (f)) 

 

A borehole shall:  

(a) be located in a manner that it can allow adequate access for inspection, maintenance, 

repair, renovation, water treatment and testing;  

(b) have a minimum depth of twenty meters;  
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(c) not be within a radial distance of 50 meters from cattle watering pools, latrines, soak pits 

and other health hazards. Any pit-waste (solid waste) should be placed downstream of the 

well to avoid contamination of the water by leachate;  

(d) be located in a place which is not subject to seasonal flooding or surface water 

contamination and it shall be constructed in such a manner that seasonal flood will not get 

into it;  

(e) unless otherwise required, be located upgradient of any potential or known source of 

contamination;  

(f) have a concrete slab with a minimum thickness of 15 cm constructed around the well 

casing and shall extend at least sixty (60) centimeters in all directions, sloping away from 

the well casing;  

(g) have a well casing extending at least thirty centimeters above the concrete slab of the 

floor;  

(h) in case a submersible pump is used, have the top of a casing effectively sealed against 

the entrance of water under all conditions of vibration or movement of conductors or cables;  

(i) have a discharge piping:  

(i) equipped with a check valve, a shutoff valve, a pressure gauge and a means of measuring 

flow (water meter);and  

(ii) provided with a raw water sampling tap prior to the well discharge pipe check; and  

(j) be connected to a storage facility.  

 

......................................... Haruna Masebu  

................................., Director General 

 

by a licensee and shall contain the following:  

(a) the applicant’s full name, business address, telephone and fax numbers, e-mail address, 

and web page address (if available);  

(b) technical details of a borehole;  

(c) a certified copy of Water Use Permit, if applicable;  

(d) certified copies of the latest water quality tests undertaken by the Ministry, Tanzania 

Bureau of Standards or any accredited laboratory; and  

(e) a non-refundable application fee of TZS 100,000 per borehole or such other amount as 

the Authority shall from time to time prescribe.  

(4) A licensee shall, upon receipt of an application under sub-rule (3) and satisfying itself to 

the completeness of the application, evaluate such application by taking into account:  

(a) its compliance with applicable law;  

(b) the applicant’s past records;  

(c) borehole’s compliance with technical requirements as prescribed in the Second 

Schedule;  

(d) the capacity of a borehole; and 

(e) the water quality standards applicable in Tanzania.  
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(5) The operator shall, after the conclusion of evaluation of the application under sub-rule 

(4), approve, refer back or deny the application.  

(6) A licensee shall,  

(a) where it has approved the application, issue a certificate of registration; and  

(b) where it has referred back or denied the application, notify the applicant in writing, 

including reasons for such referral or denial.  

(7) Where the applicant is not satisfied with the licensee's decision under sub-rule (6), he 

may lodge a complaint with the Authority for determination.  

(8) An operator shall, upon approval of the application and issuance of the certificate of 

registration by a licensee under sub-rule (6), be deemed to be an  
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ANEXO 4: GUIDELINES FOR THE REGULATION OF WATER TANKER SERVICES IN TANZANIA 

EWURA – TANZANIA 

GUIDELINES FOR THE REGULATION OF WATER TANKER SERVICES 

1. Introduction 

1.1 These Guidelines have been prepared to guide, monitor and regulate the operation 

of water tanker services in DAWASA Designated Area. The Guidelines shall govern the 

supply of clean and safe water by Water Tanker Operators to customers in DAWASA 

Designated Area where there is limited or no supply of water from DAWASCO.  

1.2 These Guidelines shall not apply to persons having a Water Tanker for own use.  

1.3 The Guideline shall describe the procedures for the registration and deregistration of 

Water Tanker Operator. Furthermore, the Guidelines describe the obligations of water 

tanker operators, DAWASCO, DAWASA and the Authority.  

 

2. Definition  

In these Guidelines unless the context requires otherwise:  

(a) “Applicable Law” means any principal law, treaty, proclamation, regulation, order, 

rule or by-law that is customarily treated in Tanzania as having legally binding force 

relevant to matters pertaining to water supply, water resources and quality of water;  

(b) “Authority” means the Energy and Water Utilities Regulatory Authority established 

under the provisions of the EWURA Act, Cap. 414;  

(c) “Cap Price” means the maximum price per cubic meter of water to be charged for 

the supply of water by a Water Tanker Operator to a customer as approved by the 

Authority;  

(d) "Certificate of Registration" means a certificate issued by DAWASCO to the 

Operator and shall be as prescribed in the First Schedule;  

(e) “Customer” means any person who is supplied with water by a Water Tanker 

Operator;  

(f) “DAWASA” means Dar es Salaam Water Supply and Sewerage Authority established 

under the provisions of the DAWASA Act, Cap 273;  

(g) “DAWASA Designated Area” has the meaning ascribed to it under the DAWASA Act 

Cap 273;  

(h) “DAWASCO” means the Dar es Salaam Water and Sewerage Corporation established 

under the provisions of the Public Corporations Act, Cap 257 GN No 139 of 20th May 

2005;  

(i) “Filling Point” means the point designated by DAWASCO and may include a 

borehole from where a Water Tanker Operator can draw water;  

(j) “Harmful Materials” means any substance that will affect the quality of water;  

(k) “Inspector” means an officer of DAWASCO authorized to act as such;  

(l) “Lease Contract” means the contract between DAWASA and DAWASCO signed on 

12th December 2005, and the term shall include any subsequent amendment made 

thereto;  

(m) “Tariff” means rates and charges approved by the Authority under the provision of 

Paragraph 9;  
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(n) “Water Tanker” means a motorized vehicle carrying or mounted with a vessel of a 

minimum storage capacity of 200 litres, with its attachment which may include horse 

pipe, pump and water meter, registered for the purpose of transporting, distributing, 

supplying or selling clean and safe bulk water in the DAWASA Designated Area; and  

(o) “Water Tanker Operator” means the owner or operator of a water tanker registered 

by DAWASCO to operate in DAWASA Designated Area.  

(p) “Water Tanker Services” means the supply of water supply services to customers in 

DAWASA Designated Area using a water tanker.  

 

3. Registration  

3.1 Any person intending to supply water in the DAWASA Designated Area using a Water 

Tanker shall apply to DAWASCO for registration of each Water Tanker.  

3.2 An application for registration under Paragraph 3.1 above shall be in the form 

prescribed by DAWASCO (First Schedule) and shall contain the following:  

(a) the applicant’s full name, business address, telephone and fax numbers, email 

address, and web page address;  

(b) a list and details of a Water Tanker;  

(c) a certified copy of registration card of a Water Tanker; and  

(d) a non-refundable application fee of TZS 100,000 per Water Tanker or such other 

amount as the Authority shall from time to time prescribe.  

3.3 DAWASCO shall, upon receipt of an application under Paragraph 3.2 and satisfying 

itself to the completeness of the application, evaluate such application by taking into 

account:  

(a) its compliance with Applicable Law;  

(b) Water Tanker’s compliance with technical requirements as prescribed in the Second 

Schedule; and  

(c) the applicant’s past records.  

3.4 DAWASCO shall, upon evaluation of the application, approve, refer back or deny the 

application.  

3.5 Where DAWASCO has rejected or denied an application for registration it shall 

inform the applicant the reasons for such denial or rejection.  

3.6 Where the applicant is not satisfied with DAWASCO's decision under Paragraph 3.5, 

the applicant may lodge a complaint to the Authority for determination.  

3.7 Where DAWASCO has approved an application for registration it shall issue a 

certificate of registration (Third Schedule) to the applicant and the applicant shall from 

that moment be deemed to be an agent of DAWASCO.  

3.8 The Operator shall comply with the Terms and Condition of the Certificate of 

registration.  

3.9 The period of registration under Paragraph 3.7 shall be two (2) years and may be 

extended upon application by the Operator.  

4. Deregistration  

DAWASCO may deregister a Water Tanker where it is found that:  

(a) a water tanker operator uses a Water Tanker to conduct an activity other than that it 

was registered for;  
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(b) the applicant has provided false or inaccurate information related to the operation of 

the Water Tanker;  

(c) a water tanker operator is drawing water from a non designated Filling Point;  

(d) a water tanker operator sells water at a price which is above the approved cap price;  

(e) a water tanker operator has ceased to carry out water supply business; or  

(f) a water tanker operator has failed to carry out its obligations under these Guidelines.  

 

5. Obligations of a Water Tanker Operator  

A water tanker operator shall  

(a) draw water from a Filling Point only;  

(b) transport, distribute, supply or sell to a customer clean and safe water which complies 

with Tanzania's water quality standards for drinking water;  

(c) ensure that the water loaded, transported, distributed, supplied and discharged to a 

Customer is free of contamination;  

(d) ensure that all pipes, fittings and removable equipment connected to the Water 

Tanker are maintained in such a way as to prevent contamination during transit and 

delivery;  

(e) provide all necessary assistance to an Inspector to facilitate inspection of a Water 

Tanker;  

(f) be required to discharge non conforming water to the quality requirements in an open 

channel or any other appropriate place as the Inspector may consider appropriate;  

(g) disinfect its Water Tanker every six months or any time contamination of a Water 

Tanker has occurred and shall forthwith after such disinfection, obtain a disinfection 

certificate from DAWASCO;  

(h) keep in a safe and conspicuous place as DAWASCO may direct, a certified copy of a 

valid disinfection certificate issued by DAWASCO;  

(i) ensure that a Water Tanker bears a designated colour, a registration number, words 

“REGISTERED WATER TANKER” or “GARI LA MAJI LILILOSAJILIWA”and any other mark 

as shall be prescribed by DAWASCO and are legibly written on both sides of the Water 

Tanker;  

(j) at all times ensure that a Water Tanker meets the technical requirements set out in the 

Second Schedule;  

(k) ensure that a driver of a Water Tanker has a valid driving licence; and  

(l) comply with:  

(i) Orders and directions of the Authority;  

(ii) Orders and directions of DAWASCO;  

(iii) Applicable Law;  

(iv) these Guidelines; and  

(v) applicable codes and standards.  

6. Obligations of DAWASCO  

6.1 DAWASCO being the principal of the Operator shall ensure that during the 

registration period the Operator performs its obligations under these Guidelines.  
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6.2 Notwithstanding the generality of Paragraph 6.1 DAWASCO shall, during the 

registration period:  

(a) designate, operate and maintain sufficient number of Filling Points;  

(b) monitor the quality of water supplied by Water Tanker Operators;  

(c) designate enough disinfection points and prepare the procedures for disinfection;  

(d) submit to DAWASA and the Authority quarterly reports on performance of Operators;  

(e) designate a registration number and colour of Water Tankers which prescribes the 

identity of a Water Tanker;  

(f) ensure that a Water Tanker bears a designated colour, a registration number and 

words “MAJI YA KUNYWA” and any other mark as shall be prescribed by DAWASCO are 

legibly written on both sides of the Water Tanker;  

(g) certify the capacity of a Water Tanker;  

(h) ensure that its consumer complaint telephone number is legibly written on both sides 

of the Water Tanker;  

(i) monitor the price of water supplied by a the water tanker operator; and  

(j) on annual basis publish a list of all water tanker operators, including their business 

addresses, location and telephone numbers, in news papers of wide circulation both in 

Kiswahili and English.  

 

7. Obligations of DAWASA  

DAWASA shall:  

(a) provide sufficient number of Filling Points;  

(b) in consultation with DAWASCO and Operators and subject to Paragraph 9, propose a 

Tariff to the Authority; and  

(c) on annual basis submit to the Authority the status report which includes number of 

registered Water Tankers.  

 

8. Obligations of the Authority  

The Authority shall:  

(a) monitor the implementation of these Guidelines by DAWASA, DAWASCO and the 

Water Tanker Operators;  

(b) set Cap Prices pursuant to Paragraph 9; and  

(c) handle complaints arising from implementation of these Guidelines which DAWASCO 

has failed to resolve.  

 

9. Tariffs  

9.1. DAWASA shall, on its own motion or upon receipt of a request from DAWASCO or 

Water Tanker Operator submit a proposed tariff pursuant to this Paragraph.  

9.2. Notwithstanding the provisions of Paragraph 9.1, DAWASA shall, at least once after 

every 24 months submit to the Authority an application for tariff review for water tanker 

services, provided that no application for tariff review shall be made within twelve 

months from the date of the last approval.  
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9.3. Subject to Paragraph 9.1, DAWASA shall conduct a consultative meeting with 

DAWASCO and the Water Tanker Operators before submitting a proposed tariff to the 

Authority  

9.4. The tariff application by DAWASA shall be in a form of a letter addressed to the 

Director General of the Authority and shall be supported by the following:  

(a) written justification of the proposed tariff and the proposed effective date;  

(b) minutes and signatures of the attendees of the consultation meeting(s);  

(c) detailed computation in Microsoft Excel format which demonstrate how the proposed 

tariff was reached; and  

(d) detailed benefits that the customers shall get out of the proposed tariff.  

9.5. The Authority shall, upon receipt of the application under Paragraph 9.3, evaluate 

such application in order to satisfy itself to the correctness and completeness of the 

application and thereafter shall conduct an Inquiry pursuant to Section 19 of the EWURA 

Act.  

9.6. The Inquiry under Paragraph 9.4 shall be concluded within 45 days after receipt of a 

complete application.  

9.7. After the conclusion of the inquiry the Authority shall set the Cap Price which shall 

thereafter be published in the Gazette.  

9.8. The Authority shall, on quarterly basis, publish in newspapers of wide circulation, 

both in English and Kiswahili, the prevailing cap price.  

9.9. Any person who is aggrieved by the decision of the Authority under Paragraph 9.6 

may appeal to the Fair Competition Tribunal under the provision of the Fair Competition 

Act, Cap. 285.  

 

10. Amendment  

These Guidelines may be amended by the Authority from time to time. 
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ANEXO 5: TABELAS SOBRE CAPACIDADE E VONTADE DE PAGAR POR PROVÍNCIA 

Capacidade e 

Vontade de Pagar dos A Familiares por Províncias.xlsx 


