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Papel e Mandato  

RN – 24/10/2017

• Melhorar o acesso à água potável em 130 Cidades secundárias e Vilas;

• Assegurar condições adequadas de saneamento em 151 Cidades e Vilas;

• Promover o investimento para melhoramento do abastecimento de água e
saneamento;

• Melhorar a gestão do abastecimento de água e saneamento através da gestão
delegada dos serviços por entidades autónomas ou Operadores privados afim de
assegurar:

– Sustentabilidade dos SAA

– Fiabilidade

– Boa qualidade dos serviços



Organização Interna, Visão & Missão
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VISÃOVISÃOVISÃOVISÃO
Alcançar a cobertura universal de
abastecimento de água e saneamento
nas vilas e pequenas cidades,
contribuindo para a elevação a
qualidade de vida das populações.

MISSÃOMISSÃOMISSÃOMISSÃO
Gerir com eficiência o património dos
sistemas públicos secundários de
abastecimento de água e saneamento
urbano, promovendo o
desenvolvimento do capital humano,
os investimentos e a exploração
autónoma, financeira e ambiente
sustentável.



Visão Estratégica da AIAS

Impacto & 
Sustentabilidade

5. Melhorar o acesso a 

água potável

6. Melhorar o acesso ao 

saneamento e drenagem

7. Atingir a autonomia 

financeira da AIAS

Processos 
(Resultados)

3. Mobilização de 

Recursos para 

investimento

4. Desenvolvimento de uma 

Rede activa de Operadores 

públicos e privados de água 

e saneamento

1. Revisão e consolidação 

dos Estatutos Internos da 

AIAS 

2. Desenvolvimento da 

capacidade humana e 

institucional da AIAS

Aprendizagem & 
Desenvolvimento
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Sistemas sob Mandado da AIAS  
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• 130 sistemas sob mandato (Mínimo – 5,000; Média -
25.000 pessoas por sistema, totalizando 3,3 milhões)

• 26 sistemas com projectos executivos iniciados /
concluídos

• 28 sistemas com obras de reabilitação iniciadas/
concluídos (18)

• 24 operadores contratados

• Muitos sistemas construídos antes da independência em
mau estado

– Necessidade de reabilitação e expansão progressiva



Gestão Delegada dos Sistemas 
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PapelPapelPapelPapel dadadada AIASAIASAIASAIAS nononono ProcessoProcessoProcessoProcesso

• Reabilitação e Expansão do sistema de
abastecimento de água.

• Contratação do Operador

− Concurso público regido pelo
Decreto nº 5/2016

• Monitoramento da qualidade do serviço
(em coordenação com o Regulador e
autoridades locais)

PapelPapelPapelPapel dodododo OperadorOperadorOperadorOperador nononono ProcessoProcessoProcessoProcesso

• O&M dos sistemas de água

• Expansão da rede de distribuição e
numero de ligações

• Cumprir com os indicadores de
desempenho (cobertura, ligações,
qualidade do serviço)



Cobertura dos Serviços 
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Fonte: Engidro (2013)Fonte: Engidro (2013)Fonte: Engidro (2013)Fonte: Engidro (2013)
Sistema de Drenagem da Beira Sistema de Drenagem da Beira Sistema de Drenagem da Beira Sistema de Drenagem da Beira 

Sistema de Abastecimento de Agua de JangamoSistema de Abastecimento de Agua de JangamoSistema de Abastecimento de Agua de JangamoSistema de Abastecimento de Agua de Jangamo

• Cobertura de serviços em geral ainda

abaixo dos 50%;

• Elaborado plano estrategico contendo as

necessidade de investimentos



Perspectiva e Investimentos para Alcance das Metas
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Horizonte Temporal Abastecimento de 

Água (Milhões USD)

Saneamento (Milhões 

USD)

Curto Prazo (2015 – 2018) 250 246

Médio Prazo (2019 – 2025) 1,021 1,890

Longo Prazo (2026 – 2040) 1,293 2,966

Obras de Drenagem em Quelimane Obras de Drenagem em Quelimane Obras de Drenagem em Quelimane Obras de Drenagem em Quelimane Obras do SAA de HomoineObras do SAA de HomoineObras do SAA de HomoineObras do SAA de HomoineObras do SAA de  MocimboaObras do SAA de  MocimboaObras do SAA de  MocimboaObras do SAA de  Mocimboa



Projecto WASIS (Banco Mundial) - Ilha de Moçambique & Mocímboa da Praia
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• Reabilitação e Expansão dos sistemas

• Treinamento de Operadores dos Sistemas

• Desenvolvimento do Plano Director do
Saneamento

• Suporte Institucional

– Estabelecimento das Delegações Provinciais
da AIAS em Cabo Delgado & Nampula

• Foco explícito na mulher e deficientes físicos

SUPORTE A CONSOLIDAÇÃO DO MANDATO DA AIAS: 

Ilha de MoIlha de MoIlha de MoIlha de Moçambique

Mocímboa da Praiada Praiada Praiada Praia



Programa AGUASANI (UNICEF/EU/GdM)
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• Projecto de 10 Milhões de Euros para 3 vilas na província de 
Inhambane

• Resultados planeados:

– Reabilitação e Expansão dos SAA em três vilas

– Melhoria das condições de saneamento e capacidade das 
instituições locais

– Envolvimento do sector privado para gestão sustentável de 
água e saneamento

– Suporte institucional

� Estabelecimento da Delegação da AIAS em Inhambane

SAA de Jangamo

SAA de Morrumbene

Obras no SAA de Homoine



Projecto de Suporte aos Operadores (PO15 – PO35)
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Projecto Financiado pela Holanda

2. Desenvolvimento de 

Operadores Locais

3. Desenvolvimento de 

Infrastruturas e Investimentos

4. Desenvolvimento de Modelos 

Inovadores de Negocios

1. Desenvolvimento 

Organizacional da AIAS e Gestão 

do Projecto

• Gestão Finceira 

• Técnicas de distribuição de água

• Técnicas de produção de água

• Gestão do património

• Fundo para subsidiar custos de manutenção

http://rsr.akvo.org/project/1868/

PO15

PO35



Projecto Cidades e Mudanças Climáticas (Banco Mundial)
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• O objetivo do projeto é fortalecer a capacidade municipal para a provisão sustentável de infra-estrutura urbana e
gestão ambiental, que melhora a resiliência aos riscos relacionados ao clima.

• Com um financiamento de 100,75 milhões de USD, o projecto beneficia as cidades de Beira (71%) e Maputo (12%).

• As principais intervenções incluem a identificação das principais prioridades de investimentos na Beira e Maputo e
o fortalecimento da resiliência nessas cidades, a fim de controlar as inundações e a erosão.

• Além do projeto de reabilitação de drenagem da Beira, o Banco Mundial e o KfW de alemanha co-financiam
paralelamente um Projeto de infra-estruturas Verdes avaliado em 32 milhões de USD.

Projecto de Reabilitação do Rio Chiveve ( 2014 – Jun 2016) Projecto de Drenagem da Beira (Dez 2015 –

Junho 2018)



BAD (Inhambane e Chimoio): Euro 1.6 Milhoes
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• ComponenteComponenteComponenteComponente 1111:::: EstudoEstudoEstudoEstudo dededede SaneamentoSaneamentoSaneamentoSaneamento UUUUrbano,rbano,rbano,rbano,
DrenagemDrenagemDrenagemDrenagem eeee GestãoGestãoGestãoGestão dededede ResíduosResíduosResíduosResíduos SSSSólidosólidosólidosólidos

– Plano de desenvolvimento de saneamento,
drenagem e gestão de resíduos sólidos
para os municípios de Chimoio e
Inhambane

– Inclui estudo de viabilidade, projecto
executivo e os documentos de concurso
para investimentos prioritários nos
primeiros 5 anos do horizonte de 25 anos

• ComponenteComponenteComponenteComponente 2222:::: SustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidade AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental eeee
SSSSocialocialocialocial

– Estabelecimento da linha de base para o
monitoramento futuro dos impactos

– Avaliação de Impacto Ambiental e Social
(ESIA) e Plano de Gestão Ambiental e Social
(ESMP) para garantir a sustentabilidade
ambiental e social do investimento,
incluindo Plano de Acção de
Reassentamento, se necessário



Desafios 
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Sustentabilidade e autonomia financeira da AIAS

Recursos humanos para atender aos desafios do sector

Exiguidade de recursos para funcionamento e investimentos;

Um programa sistemático de investimento em água e
saneamento

Sector Privado incipiente na Gestão, Operação e
Manutenção dos Sistemas

Desenvolvimento de uma abordagem pragmática para o
saneamento nas cidades e vilas

Crescente pressão sobre as fontes de água (mudanças climáticas e
actividade humana)



Muito obrigada


