POLITICA DE AGUA
Capacitação comunitária para a sustentabilidade das fontes de agua.
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Princípios Básicos da Politica de Agua
• A água è considerada como um bem económico e social
• Uma fonte deve servir a um máximo de 300 pessoas
(aproximadamente 65 famílias)
• A distancia entre a fonte e os utentes deve ser de 500 metros
• O governo deixara gradualmente a implementação directa dos
projectos de água
• Reforçar a capacidade local de implementação e gestão das fontes de
água
• A manutenção e as reparações das fontes devera ser descentralizada
• O principio de procura será aplicado em todos os programas e
projectos de abastecimento de água.

Principio de Oferta
• Antes as comunidades recebiam a agua gratuitamente
• Elas não eram envolvidas na tomada de decisões sobre a fonte
• As comunidades não tinham responsabilidade para com a fonte
• As reparações das avarias eram realizadas de forma centralizada
• Não havia na comunidade, um corpo de gestão bem definido .
• Embora este principio tenha sido usado com boas intenções para
responder as necessidades das comunidades nos tempos difíceis,
muitas das fontes construídas nessa época, antes da existência da
Politica de Agua, encontram-se avariadas, as comunidades não estão
organizadas nem preparadas para gerir esta fontes.

Principio de Procura (Demanda)
• As comunidades participam em todas as fases do ciclo do projecto de
AAS
• As comunidades são as donas das fontes
• Elas são responsáveis pela gestão, operação, manutenção, reparação
e reposição das fontes
• As comunidades tomam decisões sobre o tipo de fonte que preferem
• As comunidades comparticipam com valores monetários e mão de
obra para a construção de fontes de agua.

Papel do governo
O governo deixara progressivamente de implementar as actividades,
e concentrara os seus esforços em estabelecer normas, velar pelo seu
cumprimento, angariar fundos, contratar e coordenar as actividades
do sector privado em projectos de abastecimento de agua e
saneamento rural, deste modo, como papel fundamental o governo
ira:
a) Desenvolver políticas e estratégias nacionais, estabelecer
normas e supervisar a sua implementação;
b) Angariar e aplicar fundos para a implementação de projectos de
AAS a nível nacional
c) Disseminar as políticas e estratégias nacionais
d) Garantir a gestão eficiente da informação técnica, económica e
social
e) Promover a descentralização das responsabilidades

Papel do sector privado e ONGs
Actividades técnicas:
ØRealização de estudos e
pesquisas técnicas
ØElaboração de projectos de
caracter técnico
ØExecução de obras de
construção e reabilitação de
fontes
ØFiscalização de obras
ØFormação e treinamento das
comunidades
ØFormação de gestores de
PSAAs.

Actividades sociais:
ØRealização de estudos sociais
ØElaboração de projectos de
caracter social
ØOrganização de comunidades
para participar em todas as
fases do projecto
ØApoiar a comunidade e ao
governo local na criação de
comités de agua
ØFormação da comunidade em
matérias de gestão de fontes.

Papel da comunidade na implementação da PA
• As comunidades se organizam para apresentação de pedidos
de apoio e propostas de projectos de abastecimento de água
ao governo
• As comunidades criam os comités de água
• As comunidades criam grupos de manutenção e reparação
das fontes de água
• As comunidades criam grupo de promotoras locais para a
higiene e educação sanitária na comunidade

Criterio de selecção das comunidades para se
beneficiarem de PSAA
•
1.
•
•
•
•
•

Existem diferentes tipos de criterios que a comunidade deve
cumprir para beneficiar-se do apoio do governo para os PSAA,
que sao:
Sociais
Numero de pessoas a beneficiar-se da fonte
Taxa de cobertura da fonte pretendida
Prevalência de doenças relacionadas com agua
Distancia media da fonte
Acesso a serviços sociais básicos (saúde e educação)

Cont. Criterios basicos
2. Técnicos:
•
Condições hidro-geológicas favoráveis
•
Existência de agua para a const. Ou reabilitação da fonte
pretendida
•
Existência de tecnologia apropriada para a fonte pretendida
3. Económico:
•
Comparticipação das comunidades para a fonte
•
Capacidade comunitária para assumirem os custos de
manutenção, reparação da fonte pretendida

Problemas da agua na comunidade

COMITE DE AGUA

O que è o Comité de Agua?
È o órgão máximo escolhido pela comunidade para a gestão da fonte
de agua, e constitui o elo entre a comunidade e os diferentes
intervenientes.
Responde tanto aos membros da comunidade como aos lideres dessa
mesma comunidade pelas seguintes responsabilidades:
• Organização da comunidade para as contribuições
• Organização da comunidade para tomada de decisões sobre os
assuntos de agua
• Prestação de contas aos membros da comunidade
• Velar pela limpeza e uso adequado de agua
• Promoção de actividade de educação sanitária.

Como está constituído o Comité de Agua
• È geralmente constituído por 12 membros entre homens e mulheres,
escolhidos pela comunidade, entre os quais:
• 1 Presidente
• 1 Secretario
• 1 Tesoureiro
• 1 Conselheiro
• 4 Controladores/promotores de Higiene e Saneamento
• 4 membros de Operacao e manutenção

Papel dos membros do comité

Presidente:
-

Facilita a sensibilização da comunidade no uso de recursos locais
para angariar fundos para as contribuições
Incentiva a comunidade sobre a necessidade de reposição do
stock de peças sobressalentes
Facilita a solução de conflitos relacionados com a fonte de agua
na comunidade
Dirige e controla o desempenho dos grupos de manutenção e
reparação da fonte e as actividades das promotoras locais.
Promove e facilita encontros na comunidade relacionado com a
fonte
Presta relatorio das actividades da fonte à comunidade

Papel do Secretario do Comite de Agua
-

Recenseamento dos beneficiários da fonte
Apresenta o relatório das compras de peças ao comité
Distribui senhas de controlo das contribuições à comunidade
Participar nos encontros do comité e da comunidade

Papel do Tesoureiro
• Responsável pela protecção dos fundos colectados
• Controla as entradas e saídas dos fundos
• Deve participar nos encontros do comité e da comunidade

Papel dos Controladores
• Realiza a colecta dos fundos das contribuições na comunidade
• Controla as senhas na fonte
• Controla as bichas
• Controla o horário do funcionamento da fonte
• Organiza as limpezas junto com as promotoras e os outros membros
na fonte

Grupo de Manutenção e reparação

Grupo de Manutenção e Reparação da fonte
È um grupo escolhido pela comunidade para assegurar a
sustentabilidade da fonte e è tecnicamente treinado para fazer
face aos problemas da fonte.

Como esta constituído o Grupo Manutenção e
reparação?
O Grupo è geralmente constituído por 4 elementos escolhidos pela
comunidade, entre os quais, devem ser homens e mulheres.
Encoraja-se que façam parte de O&M, pessoas com alguma
experiência de mecânica.

Qual o Papel do Grupo de Manutenção e reparação
na comunidade?
-

Observar regularmente o funcionamento correcto da bomba.
Realizar frequentemente a manutenção preventiva da fonte
Reparar as avarias
Reparar o passeio
Informar-se constantemente dos preços das peças
Colaborar com os mecânicos locais para as reparações grossas
Incentivar os comerciantes locais na reposição do stock de peças nas
lojas
- Assegurar com a comunidade o stock de peças sobressalentes
- Apresentar relatórios de desempenho da bomba ao comité executivo
e as necessidade de peças para a manutenção

Promotora Local para a higiene e educação
sanitária
• O bom gesto das Promotoras

Quem são as Promotoras Local para a higiene e
educação sanitária?
As Promotoras Locais são elementos da comunidade que disseminam
mensagens aos membros dessa comunidade para promover
mudanças de conduta de determinados habito de higiene
indesejáveis.
Elas participam activamente na sensibilização das populações para a
busca de soluções nos problemas relacionados com a agua e a saúde
na comunidade.

Papel das Promotoras
• Identificar problemas de higiene ligados a agua e saneamento na
comunidade
• Saber priorizar seus problemas e tomar as devidas soluções junto a
comunidade.
• Fazer o plano de implementação das suas actividades.
ØPromover a higiene na fonte, nas famílias através de:
- Palestras
- Demonstrações praticas
- Teatros
- Casa modelo
• Monitorar as suas actividades.
• Prestar relatório das actividades ao comité junto com a comunidade

