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 FACTSHEET MOZAMBIQUE 
Água, Saneamento, Higiene e Mudanças Climaticas 

(WASH)  

Janeiro—Dezembro 2022 

DADOS PRINCIPAIS 2022 (com o apoio directo do UNICEF) 

831,547 novas pessoas tiveram acesso a sane-

amento básico. Dois distritos—1 in Manica and 1 

in Tete- foram declarados Livres do Fecalismo a 

Céu Aberto. 

475,121 novas pessoas tiveram acesso à água, 

185.640 deles com infraestrutura de abasteci-

mento de água permanentes. 

109 novas escolas e 23 centros de saúde rece-

beram infraestruturas de água e saneamento  

melhoradas e actividades de promoção de hi-

giene. 

255,675 novas pessoas receberam serviços de 

agua, saneamento e higiene (incluindo artigos de 

higiene) em contextos de emergência. 

*To 31/12/2022 

AGUA E SANEAMENTO EM COMUNIDADES E INSTITUIÇÕES 

 AGUA: 1) Implementação de Planos de Segurança da Água; 2) Desenvolvimento de um Quadro Regulatorio para Sistemas de 

Abastecimento de Água Rural; 3) Divulgação das lições aprendidas sobre Sistemas de Abastecimento de Água Solar. 

 SANEAMENTO: 1) Aceleração da Implementação da Estratégia Nacional de Saneamento Rural; 2) Documentação de boas 

práticas para a obtenção da certificação LIFECA. 

 WASH NAS INSTITUCOES: 1) Desenvolvimiento de roteiros nationais para WASH nas escolas e nas unidades sanitarias; 2) Inte-

gração de dados de WASH nos sistemas de monitorização de MISAU e MINEDH.  P
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Furos 

WASH nas 
escolas 

Comunidades 
LEFECA 

Sistemas de abaste- 
cimiento de agua 

349 324 

26 45 

1597 1923 

109 50 

23 29 

Realizado Planificado 

WASH  nas Uni-
dades Sanitarias 

41 13 0 4 4 

0 0 92 0 0 

74 1 391 41 4 

26 6 200 46 0 

180 4 342 9 15 

28 3 572 9 0 

Em colaboração com 

(lista não exaustiva): 

Com o apoio  

financeiro de:  

MOPHRH, MINEDH, MISAU, MTA 

More information on:  

@Unicef Mozambique 

www.unicef.org/mozambique 

OR Contact: lablason@unicef.org 
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Resultados 2022 (com o apoio directo do UNICEF) 

HISTORIAS DE SUCESSO - REUNIÕES DE ADVOCACIA DE ALTO NÍVEL PARA O SANEAMENTO 

As necessidades de saneamento em Moçambique são significativas. Mais de 21% das pessoas praticam o fecalismo a ceu aberto e 36% das pessoas 
utilizam latrinas não melhoradas (JMP, 2020). Para acelerar os resultados no sentido da realização dos Objetivos de Deselvolvimiento Sustentavel, o 
Governo de Mocambique aprovou recentemente a Estratégia Nacional de Saneamento Rural (2021-2030) que visa eliminar o fecalismo a ceu aberto 
e alcançar o acesso universal ao saneamento básico até 2030 utilizando o Saneamento Total Liderado pela Comunidade (CLTS) como abordagem 
central. Em 2022, a UNICEF apoiou a DNAAS na divulgação desta Estratégia a nível provincial em Nampula, Zambézia, e Cabo Delgado. Para além 
do objectivo de disseminação, estes seminários foram utilizados para defender ao mais alto nível provincial uma melhor liderança para a eliminação 
do fecalismo a ceu aberto. Os governadores de cada uma das três províncias participaram e comprometeram-se a liderar a agenda do saneamento.  

Além disso, foi realizado um exercício de micro-planeamento em Nampula e Zambézia que resultou numa compreensão altamente detalhada dos 
progressos alcançados até à data, bem como dos restantes esforços necessários para alcançar o estatuto LIFECA na província, de acordo com a 
ambição da Estratégia Rural recentemente adoptada. Isto lança as bases de um Sistema de Monitorização e Avaliação mais forte para o saneamen-
to rural em Moçambique. 
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Água, Saneamento, Higiene e Mudanças Climaticas 

(WASH)  

Janeiro—Dezembro 2022 

REFORCO INSTITUTIONAL 

 Apoio dado ao desenvolvimento da nova Lei da Água e do Saneamento.  

 Apoio dado ao INE para: a revisão dos dados IOF 2019-2020 WASH; integração das categorias de serviços de 
água JMP (Joint Monitoring Program) em exercícios de recolha e análise de dados, e capacitação e materiais 
para integrar os testes de qualidade da água no próximo inquérito DHS.   

 Apoio dado ao Sistema de Monitorização de Água e Saneamento (SINAS). 

 Primeira verificação de sustentabilidade a nível nacional concluída. 

 68 formações realizadas para mais de 200 funcionários de DPOPs, DPSs, 
SPIs, SDPIs, SDMAS, PEC, trabalhadores da saúde, parceiros WASH, etc. 

 Prioridades e projectos do sector WASH integrados na Contribuição 
Determinada a Nível Nacional (NDC), representando 38% do orçamento 
total, e apoio a Delegação da Juventude para participar na COP27 no 
Egipto. 

 Continuar a apoiar a melhoria do SINAS como Plataforma Integrada de Monitorização do Sector da Água e do Saneamento. 

 Actualizar a Avaliação da Capacidade do Sector realizada em 2020 e desenvolver um Roteiro de Capacitação. 

 Apoiar o desenvolvimento de propostas de projectos priorizados e facilitar o acesso a oportunidades de financiamento climático. P
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Reunião de Advocacia de Saneamento e lançamento da Estratégia Nacional 
de Saneamento Rural, Pemba, Cabo Delgado, Novembro 2022, @UNICEF. 

Reunião de Advocacia de Saneamento e lançamento da Estratégia Nacional 
de Saneamento Rural, Quelimane, Zambézia, Outubro 2022 @ UNICEF. 

Formação do pessoal do INE em testes de 
qualidade da água, Junho de 2022 

@UNICEF. 

Conferência de Imprensa, Delegação da 

Juventude à COP 27, Nov 2022 @ UNICEF. 

Em colaboração com 

(lista não exaustiva): 

Com o apoio  

financeiro de:  

MOPHRH, MINEDH, MISAU, MTA 

More information on:  

@Unicef Mozambique 

www.unicef.org/mozambique 

OR Contact: lablason@unicef.org 
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Novembro de 2022, Centro de Saúde de Ramiane, Localidade de Itoculo, distrito de Monapo, 
Província Nampula, Moçambique. 

Fátima Celestino 26 anos, tem 3 filhos vivos e um 1 faleceu à nascença. “Perdi o meu pé direito 
quando era criança, fui mordida por um cão e devido a complicações tiveram que me amputar o 
pé. Vivo com os meus pais e os meus filhos. Sem o apoio dos meus pais, não sei como viveria. 
Nem quero pensar no dia que eles morrerem, pois, o meu marido abandonou-me, deixo-me 
sozinha com os meus filhos. 

O meu dia a dia é muito duro, fico triste em casa pois com a minha condição não posso fazer 
nada, nem ir buscar água, nem ir à machamba. 

Venho muitas vezes a este Centro de Saúde. O meu primeiro filho nasceu em Monapo e os out-
ros 3 nasceram aqui. Faço o planeamento familiar e as minhas consultas quando estou doente. 

Desde que existem as novas casas de banho estou muito feliz pois já tenho privacidade e não 
tenho que ir ao mato. Mas a melhor novidade é ter as rampas de acesso à casa de banho com 
aquelas barras onde me posso apoiar. A latrina também tem barras de apoio para me segurar. 
Agora tenho água aqui no Centro de Saúde, não venho carregada de casa com água, devido à 
minha condição o caminho era mais difícil. 
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HISTORIAS DE SUCESSO—ACTUALIZAÇÃO DA WASH NAS UNIDADES SANITARIAS  

Novembro de 2022, Centro de Saúde de Mucujua, Localidade de Itoculo, distrito de Monapo, 
Província Nampula, Moçambique. 

Assistente Operacional Ancha Saide de 30 anos.  

“Trabalho neste Centro de Saúde há um ano e sou responsável pelos lixos hospitalares. Quando 
cheguei não tinhamos o aterro sanitário com a incineradora, tinhamos de cavar uma cova e 
queimar todo o lixo junto, o lixo hospitalar e o lixo comum. Isto era um perigo para nós e para a 
comunidade. As crianças por curiosidade podiam apanhar algum lixo infectado e ter problemas 
de saúde.  

Com a nova incineradora temos um local vedado e seguro, só eu tenho acesso. Visto o meu equi-
pamento de proteção e faço o serviço em segurança.” 

A iniciativa UNICEF WASH em centros de saúde (HCF) é implementada através de uma parceria entre o 
Ministério das Obras Públicas e Recursos Hídricos (MoPHRH), o Ministério da Saúde (MoH) e o UNICEF. 
A iniciativa de WASH nos centros de saúde tem o objetivo de reduzir as mortes relacionadas com in-
fecções de recém-nascidos e mulheres durante o parto, bem como melhorar a dignidade dos pacientes 
e contribuir para elevar a moral dos profissionais de saúde, melhorando o seu ambiente de trabalho. 

Como parte desta iniciativa, o UNICEF trabalha a nível nacional para apoiar o fortalecimento de um ambiente favorável para o WASH em 
centros de saúde. A nível descentralizado, a UNICEF financia e fornece assistência técnica às Direcções Provinciais de Obras Públicas (DPOP) e 
às Direcções Provinciais de Saúde (DPS) para construir infra-estruturas sustentáveis de WASH.  

A iniciativa é um programa apoiado por vários doadores nomeadamente a USAID, União Europeia, Governo Holandês, Governo do Reino 
Unido, Canadá, SDC e Nações Unidas. A iniciativa cobre actualmente 186 unidades sanitarias em cinco províncias (Nampula, Zambézia, Tete, 
Cabo-Delgado e Sofala). 
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