
 

Apoiar à implementação do regulamento do licenciamento de abastecimento de 
água por Fornecedores Privados 
• Divulgação pública do novo quadro legal 
• Capacitação das autoridades de licenciamento 
• Qualidade da água e padrões técnicos para os sistemas privados de 

abastecimento de água 
 

Providenciar conhecimentos e análise sobre os serviços de abastecimento de 
água do sector privado 
• Recensear e mapear os fornecedores privados de água 
• Avaliar o mercado de água e saneamento 

 

 
Fortalecer a sustentabilidade dos Fornecedores Privados de Água e da sua 
associação 

 

 

QUADROS DE ORIENTAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 

O SPEED+ dá prioridade às actividades do sector da água, com base na Estratégia de Água e Desenvolvimento da 

USAID (2013-2018), na Estratégia Nacional de Água e Saneamento Urbano de Moçambique 2011-2025, na 

Estratégia Nacional de Género e Água e no compromisso de Moçambique relativamente ao Objectivo de 

Desenvolvimento Sustentável 6. Estas políticas são apoiadas através da assistência do SPEED + para a 

implementação do Regulamento do Licenciamento de Abastecimento de Água Potável por Fornecedores Privados 

(Decreto 51/2015 de 31 de Dezembro). 

FACILITANDO O AMBIENTE DE NEGÓCIOS 

PARA O CRESCIMENTO ECONÓMICO 

SPEED+ 
 

 

SUMÁRIO DA COMPONENTE DE ÁGUA | JUNHO 2019 

Apoio ao Envolvimento do Sector Privado na Água e 
Saneamento 

 

TEMPO DE ACTIVIDADE 

Agosto 2016 até Agosto 2020 

 
FINCANCIAMENTO TOTAL DA 

USAID 

USD 3 milhões 

VISÃO GERAL 

 
Moçambique comprometeu-se a alcançar o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 6: 

Acesso universal e equitativo à água segura e economicamente acessível para todos, até 2030. No entanto, até à 

data, o sector público da água só disponibiliza acesso à água potável a menos de 50% da população total e a 32% 

das famílias rurais. Desde o início da década de 2000, a dinâmica indústria de Fornecedores Privados de Água (FPA) 

tem vindo a expandir-se com rapidez, principalmente nas áreas periurbanas. Neste momento, existem quase 2000 

Fornecedores Privados de Água (PWP, do inglês "Private Water Provider"), que prestam os seus serviços a 2 milhões 

   de clientes. Em 2015, o Governo aprovou o Regulamento do Licenciamento de Abastecimento de Água Potável por 

PARCEIROS 

 

Associação dos Fornecedores 

Privados de Água de Moçambique 

(AFORAMO) 

Direcção Nacional de 

Abastecimento de Água e 

Saneamento (DNAAS) 

Autoridade Reguladora de Águas 

(AURA) 

Fundo de Investimento e Património 

do Abastecimento de Água (FIPAG) 

Administração de Infraestruturas de 

Águas e Saneamento (AIAS) 

Direcção Nacional de Gestão de 

Recursos Hídricos de Moçambique 

(DNGRH) 

Administração Regional de Águas 

(ARA-Sul) 

Direcção Provincial de Obras 

Públicas, Habitação e Recursos 

Hídricos (DPOPHRRH) 

 

IMPLEMENTADO POR 

DAI Global and Nathan Associates 

Fornecedores Privados (Decreto 51/2015 de 31 de Dezembro). O SPEED+ está a trabalhar com a Direcção 

Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS), a Autoridade Reguladora de Águas (AURA) e a 

Associação dos Fornecedores Privados de Água de Moçambique (AFORAMO), entre outras entidades, para facilitar 

a implementação plena e eficaz do Decreto, a fim de incentivar o investimento, reduzir o risco, limitar os custos de 

transacção e expandir os mercados. 

 

 
 

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL POR FORNECEDORES PRIVADOS 

 

O Regulamento do Licenciamento de Abastecimento de Água Potável por Fornecedores Privados criou um quadro 

para os quase 2000 fornecedores privados de água que servem 2 milhões de clientes, anteriormente informais e 

não regulamentados, a fim de se tornarem empresas do sector formal licenciadas, bem como para as autoridades 

responsáveis pelo licenciamento e regulamentação a nível nacional, distrital e municipal, com vista a garantir que os 

fornecedores privados de água satisfaçam os padrões de qualidade e serviço necessários. 

 

As ferramentas e formação disponibilizadas pelo SPEED+ têm ajudado as autoridades responsáveis pelo 

licenciamento a emitir 237 licenças para Fornecedores Privados de Água, a partir de Março de 2019, 

proporcionando acesso à água potável a 225 000 pessoas. O SPEED+ apoiou uma campanha de disseminação 

nacional, em conjunto com a DNAAS, a AFORAMO, ARA e a AURA, para lançar o esforço de licenciamento em 

grande escala. A campanha foi dirigida às autoridades distritais e municipais responsáveis pelo licenciamento, 

fornecedores privados de água e novos investidores interessados. O SPEED+ desenvolveu um Guia para a 

Implementação do Decreto 51/2015 de 31 de Dezembro e uma brochura de Procedimentos de Licenciamento, que 

já foram distribuídos. O SPEED+ ajudou a DNAAS, a ARA-Sul e a respectiva DPOPHRRH a ministrar formações no 

local de trabalho destinadas a 41 autoridades de licenciamento locais. O SPEED+ também está a desenvolver 

directrizes para fins de resolução de conflitos no processo de licenciamento, e a ajudar a DNAAS a estabelecer uma 

base de dados de gestão de relacionamento com os clientes. 



Qualidade da Água e Padrões de Serviço 

A implementação eficaz do Decreto 51/2015 implica o desenvolvimento 

de padrões técnicos para garantir que os sistemas de abastecimento de 

água privados satisfaçam os requisitos de saúde, segurança e serviço. Na 

sequência de um processo de revisão aprofundada, que envolveu todas as 

partes interessadas, incluindo a consulta a 80 membros da AFORAMO, o 

SPEED+ e a DNAAS concluíram os Padrões Técnicos para os Sistemas 

Privados de Abastecimento de Água, que se encontram agora em fase de 

revisão ministerial. 

 
Modelo Tarifário para Serviços Privados de Abastecimento de Água 

A formalização dos serviços de abastecimento de água privados implica a 

existência de um modelo tarifário padronizado. Utilizando uma 

abordagem participativa em conjunto com a DNAAS, AURA e 

AFORAMO, o SPEED+ criou um modelo tarifário que irá garantir a 

recuperação dos custos associados às operações e desenvolvimento de 

infraestruturas dos fornecedores privados de água; qualidade e equidade 

do serviço para os consumidores; incentivos para a utilização eficiente da 

água; retorno do investimento e margem de lucro razoável; e estabilidade 

e simplicidade para os consumidores. O Modelo Tarifário para Sistemas 

Privados de Abastecimento de Água foi adoptado pela AURA, e o SPEED+ 

disponibilizou formação sobre a utilização do modelo à AURA, DNAAS e 

AFORAMO. 

 
 

PROVIDENCIAR CONHECIMENTOS E ANÁLISE SOBRE OS 

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SECTOR 

PRIVADO 

 

O SPEED+ apoiou o primeiro trabalho alguma vez feito de levantamento 

e mapeamento global dos sistemas privados de abastecimento de água 

em 2018. Foram identificados 1830 sistemas, apresentados num mapa 

Web: 1734 na região sul, 61 na região central e 35 na região norte. O 

levantamento permitiu criar um conjunto de dados bastante valioso, 

incluindo dados relevantes sobre o género, que serão importantes para o 

processo de licenciamento e monitorização, e para servirem de linha de 

base na análise do sector dos serviços privados de abastecimento de 

água. O SPEED+ apoia o trabalho de integração de dados relevantes no 

Sistema Nacional de Informação de Água e Saneamento (SINAS). 

 
O SPEED+ também apoiou a realização de um Estudo de Capacidade e 

Disponibilidade para Pagamento, que forneceu informações detalhadas 

sobre a base de clientes potenciais para o sector dos serviços privados de 

abastecimento de água. É importante salientar que 95% dos entrevistados 

expressaram a sua vontade de pagar por uma ligação de abastecimento 

de água à sua casa. 

 
Apesar do rápido desenvolvimento do mercado de serviços de 

abastecimento de água na região sul e nas áreas urbanas, grande parte do 

país, principalmente na região norte, continua a não ser servida, ou a ser 

servida abaixo das suas necessidades, e o desenvolvimento do mercado 

de saneamento encontra-se ainda mais atrasado. Para melhor informar os 

decisores políticos, empresários e entidades financiadoras sobre estes 

mercados em Moçambique, o SPEED+ concluiu uma Avaliação Rápida dos 

Sistemas do Mercado de Água e Saneamento, que revelou a existência de 

entraves ao crescimento e rentabilidade dos negócios, bem como 

oportunidades de expansão e melhoria da eficiência. 

 
 

FORTALECER A SUSTENTABILIDADE DOS 

FORNECEDORES PRIVADOS DE ÁGUA E DA SUA 

ASSOCIAÇÃO 

 

O sucesso a longo prazo da indústria privada de abastecimento de água 

implica que as empresas sejam eficientes e rentáveis, e que essa indústria 

possa representar as suas necessidades e interesses de forma profissional. 

 

O SPEED+ apoia a AFORAMO no seu trabalho de profissionalização e 

desenvolvimento da sustentabilidade operacional e financeira através dos 

serviços prestados pelos seus membros. Um serviço essencial é o da 

formação para melhorar a conformidade dos fornecedores privados de 

água face aos requisitos de licenciamento e gestão da qualidade da água e 

de melhoria da gestão empresarial e financeira. O SPEED+ também está 

a analisar e a fazer testes-piloto de opções para bombas de água 

alimentadas a energia solar, o que poderá vir a tornar o abastecimento de 

água potável mais acessível para os clientes e criar uma oportunidade de 

investimento mais atraente. 

Região Norte : 

35 PWPs 

Região Centro: 

61 PWPs 

Região Sul: 

1734 PWPs 

Maputo 

Inhambane 

Vilanculos 

Beira 

Quelimane 

Nacala 
Tete 

Nacala 

Nampula 

Pemba 

FORNECEDORES PRIVADOS DE ÁGUA 

DE MOÇAMBIQUE 

NÚMERO TOTAL DE LICENÇAS EMITIDAS 

Province Julho-Setembro 

2018 

Outubro -Dezembro 

2018 

Janeiro-Março 

2019 

Maputo Cidade 0 16 21 

Maputo Província 11 29 43 

Gaza 71 4 12 

Inhambane 4 7 19 

Total por trimestre 86 56 95 

Total cumulativo 86 142 237 

 

http://www.speed-program.com/Water/Licensing-Private-Water-Providers/Water-tariff-model
http://www.speed-program.com/Water/Licensing-Private-Water-Providers/Water-tariff-model
https://kc.humanitarianresponse.info/castelo/forms/aaKzbudmy4qLQrvMJWEVC8/map
https://kc.humanitarianresponse.info/castelo/forms/aaKzbudmy4qLQrvMJWEVC8/map
http://speed-program.com/Water/Public-Private-Sector-Dialogue-on-Water/Engaging-Citizens-in-Water-and-Sanitation
http://speed-program.com/Water/Public-Private-Sector-Dialogue-on-Water/Engaging-Citizens-in-Water-and-Sanitation

