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I. SUSTENTABILIDADE
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I. SUSTENTABILIDADE
I.1. Quando é que um serviço abastecimento de água é sustentável?
Um serviço é sustentável quando:
Ø Funciona e é usado;
Ø É capaz de providenciar um nível apropriado de benefícios (qualidade, quantidade,
conveniência, conforto, continuidade, custo acessível, saudável, etc.)
Ø Continua por um período prolongado de tempo (que vai além do ciclo de vida do
equipamento/bomba)
Ø A sua gestão é institucionalizada (gestão comunitária, planificação numa perspetiva de
género, parceria com autoridades locais, envolvimento do sector privado formal e
informal)
Ø A sua operação, manutenção, administração e recuperação de custos são cobertas ao
nível local (através das contribuições dos utentes ou outro sistema alternativo). Pode ser
operado, mantido ao nível da comunidade com um suporte externo limitado.
Ø Não afecta negativamente o ambiente
I.2. Processos que influenciam a sustentabilidade
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Procura por parte da Comunidade
Responsabilidade das instituições de apoio
Participação da Comunidade durante as fases do projecto
Ligação entre escolha de tecnologia e operação e manutenção
Planificar numa perspetiva de género
Descentralização e transferência de tecnologias
Criação de capacidades a todos níveis
Comunicação entre os intervenientes
Parcerias público privado
Coresponsabilidade entre Comunidades e Governos Locais
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I.3. Factores que influenciam a sustentabilidade

I.4. Exemplos positivos de sustentabilidade de SAA (Comités Mãe)
Através de exemplos práticos de Comités Mãe das Comunidades de Pacassa, com 7 fontes, no
distrito de Changara, e Tsuatzicana, com 3 fontes, no distrito de Gorongosa, foi desenhado o
modelo e critérios mínimos para a formação do Comité Mãe.
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Com base neste modelo foi criado o Comité Mãe do cruzamento de Vanduzi com 12 fontes.Além
dos Comités Mãe há experiência positivas de gestão de fontes nos distritos de Chifunde, Angonia
e Tsangano.
I.5. Conceitos básicos: Operação, Manutenção e Gestão.
Operação: Tem a ver com o funcionamento regular do sistema ou bomba manual. Ex. Hora de
abertura da bomba, controle da utilização da bomba, procedimentos mecânicos, limpeza do local
ao redor da fonte, etc.
Manutenção: tem a ver com as actividades que mantém o sistema em condições apropriadas de
funcionamento. Incluindo a gestão, reparações preventivas e corretivas. Existe a manutenção de
crise, aquela que á feita em resposta a uma avaria e a manutenção preventiva, aquela que é feita
periodicamente, obedecendo a um calendário pré-definido.
Gestão: tem a ver com o controle e organização dos serviços e engloba as seguintes funções:
desenvolvimento de estratégias, habilidades de planificação, integração de aspectos sociais e
técnicos, comunicação, etc.
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II. GESTÃO COMUNITÁRIA DAS
FONTES
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II. GESTÃO COMUNITÁRIA DAS FONTES
II.1. O que é gestão?
Gestão é o conjunto de actividades de planificação, organização, tomada de decisão,
coordenação, controle e monitoria.
Planificação: desenvolvimento de estratégia, objectivos, e resultados a serem alcançados; com
que recursos e em que tempo.
Organização: distribuição de tarefas e responsabilidades
Tomada de decisão: tomada decisões nas actividades regulares, de acordo com o mandato
Coordenação: harmonizar os contactos entre os vários actores, comunicação
Controle: supervisão e reforço
Monitoria: verificação regular de modo a solucionar os problemas.
II.2. O que é gestão comunitária?
Gestão comunitária engloba: Gestão social (todos aspectos ligados a organização da
Comunidade), Gestão Técnica (todos aspectos ligados a O&M, actividades técnicas) e Gestão
Financeira (contabilidade, definição de tarifas, custos de O&M)
II.3. Metas da gestão comunitária
Ø Melhorar a fiabilidade e sustentabilidade do sistema
Ø Reduzir os custos de operação e manutenção para todos – governo, agências de apoio e
Comunidades
Ø Aumentar a confiança e capacidade de resolução de problemas para desenvolvimento de
actividades futuras
Ø Contribuir para a democratização e equidade nos processos de desenvolvimento
Ø Melhorar a qualidade de vida do ponto de vista socioeconómico e de saúde.
II.4. Comité de Água (CdA): Tarefas do Comité. Composição, papeis responsabilidades de
cada membro
Exercício de grupo: Dividir os participantes em grupos, sendo que cada grupo deve discutir e no
final apresentar as respostas às tarefas propostas aos grupos
Tarefas dos grupos:
Quais são as tarefas do Comité de Água
Qual é a composição do Comité de Água
Quais são as tarefas de cada membro/ subgrupos do Comité de Água
Tempo: 20 minutos
Tarefas do Comité de Água
ü Representa a comunidade no contacto com outras entidades externas (mecânicos,
Governo, agências de apoio, etc.);
ü Coordena com outras comunidades ou entidades a tomada de decisões sobre a fonte
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ü Assegura uma gestão eficiente e eficaz da fonte:
Assegura equidade
Organiza as contribuições
Organiza uma O&M efectiva
Assegura uma boa gestão financeira
Promove o uso higiénico da fonte
Realiza reuniões regulares
Assegura a boa comunicação a todos níveis
Recolhe informação
Composição do Comité de Água
A composição pode variar de uma Comunidade para outra em termos de número de elementos,
sendo recomendável que sejam pelo menos 12 pessoas.
O Comité é composto por 3 grupos:
Grupo de Gestão: composto por 3 ou 4 pessoas; em que temos o presidente, vice precedente
(opcional), o secretário, o tesoureiro, cobrador e cuidador, estes dois últimos são opcionais.
Grupo de Manutenção: composto por 4 elementos, dos quais 2 devem ser mulheres e 2 homens.
Grupo de Promoção de Higiene: composto por 5 a 6 pessoas.
Papeis e responsabilidades de cada membro/grupo no Comité de Água
- Cobrador (aquele que recolhe o dinheiro), e faz o controlo de quem paga.
- Tesoureiro (aquele que guarda o dinheiro) e faz o controlo de quanto dinheiro existe em
caixa e regista todos movimentos de valores. Em algumas Comunidades as tarefas de
tesoureiro e cobrador são feitas pela mesma pessoa.
- Presidente do Comité é o coordenador de todas as actividades: marcação de encontros,
apresentação de contas, tomada de decisão, operação e manutenção, promoção de higiene,
etc.
- Grupo de higiene e saneamento: um grupo de pessoas responsáveis por organizar a escala
da limpeza na fonte e sensibilizar os utentes sobre as práticas de higiene, para que a água
contribua para o melhoramento das condições de saúde da Comunidade.
Este grupo deve usar formas e abordagens de comunicação com a Comunidade para
transmitir as seguintes mensagens:
o Prevenção de doenças relacionadas com água e saneamento;
o Principais medidas de prevenção
o Disposição segura de fezes humanas
o Higiene pessoal
o Higiene doméstica (utensílios, pátio, animais, etc.)
o Higiene de alimentos
o Higiene da água
- Grupo de Operação e Manutenção: Tarefas e obrigações do grupo de Operação e
Manutenção:
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•
•
•
•

Fazer a manutenção da fonte
Reparar a fonte em casos de avarias simples
Garantir stock de peças sobressalentes
Assegurar o uso cuidado da fonte pelos membros da Comunidade

II.7. Caderno de Manutenção da Fonte: Quem deve preencher, como usá-lo
O caderno de Manutenção deve ser preenchido pelo secretário, com conhecimento do grupo de
gestão.
Exercício pratico: Como preencher o caderno de manutenção.
Cada participante vai receber um caderno e vai preencher como se fosse secretário do CdA.
Tempo: 15 minutos
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III. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
FONTE
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III. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FONTE
III.1. Componentes da bomba/ nomenclatura das peças
NOMENCLATURA DA BOMBA DE MANUAL DO TIPO AFRIDEV

Sustentabilidade de AA pg. 12

CÁLCULO DA TUBAGEM
Para a montagem duma bomba calcula-se da seguinte maneira:
Ø O tubo de sucção tem um comprimento EFECTIVO de 1 m., (A)
Ø O cilindro tem um comprimento EFECTIVO de 0.8 m., (B)
Ø Um tubo PVC tem um comprimento EFECTIVO de 2.8m., (C)
Para calcular a profundidade de instalação, começa-se por medir a profundidade da fonte a partir
da falange superior do pedestal
III.2. Manutenção de Rotina
III.3. Reparação de pequenas avarias
Ver manual da bomba AFRIDEV e prática de campo
III.4. O papel do artesão e associação de artesãos
O artesão é um mecânico local com habilidades acima do grupo de manutenção. Ele apoia o
GO&M em caso de avarias grossas. O Comité de Água é que responsável por fazer a ligação
entre o artesão e a Comunidade.
O animador deve apoiar na identificação dos artesãos e no primeiro contacto entre artesão e
Comité de Água.
Em alguns Distritos os artesãos estsão organizados em associação e prestam serviços a todas
Comunidades de forma organizada.
III.5. A rede de peças sobressalentes
É importante identificar no Distrito os locais de venda de peças sobressalentes e dar a conhecer à
Comunidade, bem como os preçários das peças sobressalente. Esta informação ajuda a
Comunidade na definição da tarifa a ser cobrada aos utentes da fonte.
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IV. GÉNERO NO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
SANEMANTO E HIV
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IV. GÉNERO NO ABASTECIEMNTO DE ÁGUA E SANEAMENTO E HIV
IV. 1. Conceito de género
Género: São relações sociais entre homem e mulher, isto é, relações que são definidas pela
sociedade. Estas relações podem mudar.
Sexo: São características biológicas do homem e da mulher que não mudam.
IV.2. Relação entre género e abastecimento de água e saneamento
O Género é um assunto transversal ao abastecimento de água e saneamento. Quando
trabalhamos com a Comunidade é importante perceber as relações de género e sua influência nas
questões de abastecimento de água e saneamento.
Devem-se usar exercícios práticos para ajudar a Comunidade a perceber a importância da
inclusão de todos na tomada de decisão, reconhecer o papel da mulher, dos idosos e das crianças
e ajudar a Comunidade a perceber o papel de cada um nas tarefas ligadas ao abastecimento de
água e saneamento.
Exercício sobre divisão de tarefas para reforçar a ideia de que as tarefas ligadas ao
saneamento não devem ser vistas como uma sobrecarga para a mulher que realiza a maior parte
das tarefas domésticas.
Este exercício também deve ser usado para consciencializar os homens sobre a necessidade da
divisão equitativa de tarefas dentro de casa e na Comunidade em geral.
IV.3. Relação entre HIV e abastecimento de água e saneamento
O HIV é também um assunto transversal ao abastecimento de água e saneamento. Sendo uma
pandemia que existe em todo país, as Comunidades onde trabalhamos não fogem à regra.
Neste tema, é importante estamos cientes e criar consciência nas pessoas sobre a ligação que
existe entre o HIV e o saneamento, a higiene e o abastecimento de água.
Por exemplo se na Comunidade ou na família temos pessoas doentes é importante que estas
consumam água potável ou tratada, para evitar doenças oportunistas que podem debilitar o seu
estado de saúde como é o caso da diarreia.
Éé importante que os doentes tenham uma latrina perto porque, caso estejam debilitados, podem
não conseguir caminhar até ao mato ou outro local para satisfazer suas necessidades.
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V. FORMAÇÃO DOS DIFERENTES
GRUPOS NA COMUNIDADE

Sustentabilidade de AA pg. 16

V. FORMAÇÃO DOS DIFERENTES GRUPOS NA COMUNIDADE
V.1. Grupos alvo e conteúdos da formação
Os principais grupos a formar na Comunidade são:
1. Activistas
2. APEs (Agente Polivalente Elementar)
3. Líderes
4. Formação de Comités de Saúde
5. Núcleos de Saneamento Escolar
A formação destes diferentes grupos na Comunidade deve obedecer às sete etapas de
planificação de uma formação.
Os principais conteúdos dessas acções de formação devem incluir:
Ø Prevenção de doenças relacionadas com água e saneamento;
Ø Principais medidas de prevenção;
Ø Disposição segura de fezes humanas;
Ø Higiene pessoal;
Ø Higiene doméstica (utensílios, conservação da água);
Ø Higiene de alimentos;
Ø Higiene da água.
Estes conteúdos podem ser tratados com uso de várias abordagens e metodologias participativas
tais como o PHAST e o SANTOLIC.
Após a formação dos grupos é importante ter um Plano de Acão e fazer seguimento das
actividades do grupo e prestar apoio técnico sempre que necessário.
Transmissão e Prevenção das Doenças Hídricas
Infecção
Vários tipos de diarreia,
disenterias

Lombrigas

Ténia da vaca e do porco

Bilharziose

Padrão de transmissão
Das fezes humanas para a boca (fecal-oral) por via de múltiplas rotas de água, dedos e mãos,
alimentos, solo e superfícies contaminadas por fezes . As fezes de animais (e.g. de porcos e galinhas)
podem, também, conter organismos causadores de doenças diarreicas.
Das fezes humanas para a boca: Os ovos dos vermes, nas fezes humanas, têm que atingir o solo para
se desenvolverem para um estado infeccioso, antes de serem ingeridos através de alimentos crus,
mãos sujas e o brincar com coisas que tenham estado em contacto com solo infectado. Os restos de
terra, nos pés e sapatos podem transportar os ovos a longas distâncias. Os animais que ingerem fezes
humanas passam os ovos para as suas próprias fezes.
Das fezes para os animais e destes para as pessoas: Os ovos dos vermes, nas fezes humanas, são
ingeridos por uma vaca ou porco onde se desenvolvem em forma de quistos infecciosos nos músculos
dos animais. A transmissão ocorre, quando uma pessoa come carne crua ou mal cozida.
Das fezes ou urina para a pele: Os ovos dos vermes, nas fezes ou urina humana, devem atingir a água
onde chocam e entram em caracóis. Nestes, desenvolvem-se e passam a circular livres e penetram na
pele quando uma pessoa entra em contacto com a água infectada. Na versão Asiática da infecção, as
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Sarna, Tinha,
Tracoma,
Conjuntivite
Malária,
Febre-Amarela,
Dengue

fezes de animais também contêm ovos.
Da pele para a pele: Tanto através do contacto directo com a pele como através da troca de vestuário,
roupa de cama e toalhas.
Dos olhos para os olhos: Tanto através do contacto com secreções de um olho infectado, como através
do contacto com artigos sujos dessas secreções, tais como toalhas, roupa de cama, vestuário,
lavatórios, água de lavagem. As moscas podem, também, ser agentes transmissores.
De pessoa para pessoa, através da mordedura de um mosquito infectado. O mosquito multiplica-se em
águas paradas.

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Infecção

Eliminação
Segura de
Excrementos
Humanos

Higiene
Pessoal

•
•
•
•

Vários tipos de
diarreia
Lombrigas
Ténia da vaca e do
porco
Bilharziose
Sarna, Tinha
Tracoma,
Conjuntivite
Malária, Febre
Amarela,
Dengue

Higiene
Doméstica (e
manuseio de
animais)

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Higiene dos
Alimentos

Higiene da Água
/Consumo de Água
Limpa

•
•
•

•

V.2. Princípios de aprendizagem do adulto
Como aprende o adulto?
O adulto aprende com:
RESPEITO
APLICACAO
IMEDIATA
EXPERIÊNCIA
20% DO QUE OUVE
40% O QUE OUVE E VE

80% A FAZER
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Eliminação de
Água Residual
e Drenagem

O que significa que o adulto aprende quando:
1. Se sente respeitado, o ambiente de aprendizagem não contraria os seus princípios
morais, religiosos e outros
2. É-lhe explicada de forma imediata e clara o assunto
3. Tem oportunidade de experimentar o que aprende, aprender fazendo;
4. Apenas fixa cerca de 20% do que ouve;
5. A sua perceção aumenta quando ele pode ouvir e ver o assunto em alusão
6. Ao exercitar, o nível de aprendizagem aumenta significativamente quando pode
exercitar durante a aprendizagem
É ainda importante ter em atenção que os adultos aprendem se:
1. Entendem porque algo é importante saber ou fazer – se o novo conhecimento vai trazer
algum valor acrescido na sua vida pessoal ou profissional
2. Têm a liberdade de aprender do seu próprio modo – serem livres de escolher como
melhor assimilar a aprendizagem
3. A aprendizagem é experimental – experimentar para ver na prática se é aplicável, fácil
4. O momento da aprendizagem é apropriado – a formação deve acontecer num momento
adequado aos seus planos, tanto pessoais como profissionais
5. O processo é positivo e encorajador. Sentir que vale apena adquirir esse novo
conhecimento, pois algo nas suas vidas vai melhorar.
V.3.As sete etapas para a planificação de uma formação
As Sete Etapas da Planificação são um conjunto de perguntas, cujas respostas que ajudam na
preparação: Quem? Porquê? Quando? Onde? Para Quê? O Quê? Como?
QUEM: Indica os participantes, pessoal de recurso, facilitadores, professores, em resumo, todos
os envolvidos na formação. Uma regra básica é ter 12-14 alunos para um facilitador. O formador é
um facilitador da aprendizagem.
PORQUÊ: Indica a situação que dita a formação, ou seja, justifica a razão de ser da formação.
Quanto mais se puder desenvolver este ponto, maior é a probabilidade de seu desenho estar de
acordo com a situação desejada. Indicar todos os factos sobre essa situação.
QUANDO: Este é o calendário. Quando tempo tem para a formação? Em que estação do ano?
Quais são os períodos do dia disponível? (período seco-antes das chuvas, depois dos familiares
regressarem das machambas)
ONDE: Descreve o local. É importante, por exemplo, ter um local onde se possam desenvolver
exercícios práticos. Que tenha condições de alojamento e alimentação adequadas para os
participantes.
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PARA QUÊ: Estes são os objectivos da formação. Os objectivos do ponto de vista
comportamental, de atitude, habilidades e conhecimentos que se pretende atingir com a formação.
Por exemplo, “os participantes devem demonstrar a sua habilidade na elaboração de um
programa de formação para adultos”. Os objectivos são indicados com os verbos.
O QUÊ: Este é o conteúdo da formação. É indicado como substantivo. Estas são as habilidades,
conhecimentos e atitudes que se pretende desenvolver através da formação. Por exemplo, “os
conteúdos a aprender seriam: A Teoria de Aprendizagem dos adultos, A análise das
Necessidades de Formação, A Teoria da Comunicação”. Este especto está diretamente ligado ao
PARA QUÊ (objectivos) e, obviamente, ao COMO (actividades de aprendizagem).
Muitas vezes, os que desenham as sessões de formação começam pela seguinte questão: O que
é que os formandos precisam de aprender? Porém, as perguntas: QUEM, PORQUÊ, QUANDO e
ONDE devem ser respondidas em primeiro lugar antes de se determinar O QUE se vai tratar nesta
formação.
COMO: Este é o próprio desenho das actividades formativas. São as tarefas que os participantes
desempenharão com o objectivo de aprender os conteúdos. O desenho depende das suas
respostas às outras sete perguntas.
Exercício prático: Planificar uma formação para diferentes grupos alvo - Comité de Água,
Activistas, Líderes, Núcleos de Saneamento.
Dividir os participantes em diferentes grupos e cada grupo deverá planificar uma formação para
um grupo alvo.
Tempo: 1 hora
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