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Perspectiva geral do sector da Água e Saneamento
de Angola
ÁGUA
66 porcento da população tem acesso a serviços de
abastecimento de água potável . . .

. . . no entanto, a taxa de acesso aumentou apenas
4% entre 2000 e 2017.

SANEAMENTO
70 porcento da população tem acesso a serviços de

. . . no entanto, 6 milhões de pessoas continuam a

saneamento melhorados. . .

praticar a defecação ao ar livre.

HIGIENE
Apenas 42 porcento dos Angolanos têm acesso a

. . . muito abaixo da média de 59 porcento para a

uma instalação de lavagem das mãos . . .

África Subsaariana.

SAÚDE INFANTIL
As crianças com acesso limitado

. . . e mais de um terço de todas as crianças com

aos serviços de água e saneamento

menos de cinco anos em Angola são raquíticas, 5

são mais susceptíveis

por cento sofrem de definhamento e 19 por cento

à desnutrição . . .

têm um peso inferior ao normal.

POBREZA
Os pobres estão desproporcionadamente

. . . 47 porcento das famílias mais pobres

em desvantagem em todos

dependem de águas superficiais e

os indicadores . . .

82% praticam a defecação ao ar livre.

DESPESAS PÚBLICAS
Em média, apenas 36 porcento

. . . e os actuais níveis de despesas são inferiores a

do orçamento anual do sector

25 porcento do montante necessário (como uma

da água e saneamento

percentagem do PIB) para atingir os Objectivos de

é executado . . .

Desenvolvimento Sustentável.

DESEMPENHO
O progresso no sector da água e saneamento está

. . . enquanto que os regulamentos

significativamente limitado por uma estrutura de

nascentes e um quadro de fixação

governação centralizada e uma fraca capacidade

de tarifas mal implementado aumentam

institucional . . .

os desafios.
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Resumo executivo
O potencial de desenvolvimento humano de Angola

identificar estes grupos de risco para aumentar o

é limitado pelo estado do sector dos serviços de

capital humano de Angola.

abastecimento de água, saneamento e higiene

A análise da estrutura institucional subjacente ao

(WASH). Aumentar o capital humano do país e

sector de WASH em Angola para detectar os principais

alcançar os resultados do desenvolvimento do país

constrangimentos de governação pode levar a

vai exigir um esforço concertado do governo para

esforços adicionais para abordar estas desigualdades

acelerar o processo de reforma do sector de WASH.

sistémicas. O Governo de Angola tem reconhecido

O acesso a água potável segura, saneamento

explicitamente a importância do desenvolvimento

e serviços de higiene é fundamental para o

institucional do sector de WASH. Além disso, está

desenvolvimento

o

empenhado em estabelecer os quadros políticos e

desenvolvimento económico. Angola ocupa a 147

ª

jurídicos necessários. No entanto, apesar de esforços

posição entre 157 países no Índice de Capital

significativos, Angola ficou aquém do objectivo

Humano, abaixo de muitos outros países com níveis

de reduzir para metade a percentagem da sua

de rendimentos comparáveis. A sua pontuação

população sem acesso a água e saneamento, tal

de 0,36 é inferior à média da África Subsaariana

como estabelecido em 2000 nos Objectivos de

e reflecte as elevadas taxas de má nutrição e

Desenvolvimento do Milénio (ODM) das Nações

mortalidade infantil: metade de todas as crianças em

Unidas, e actualmente está atrás da média da

Angola com menos de cinco anos estão anémicas e

África Subsaariana em vários indicadores. Como

estima-se que 37,6 porcento estejam raquíticas, 4,9

consequência, o país enfrenta agora a árdua tarefa

sofram de definhamento e 19 porcento tenham um

de recuperar o atraso em relação aos seus pares, ao

peso inferior ao normal e as doenças diarreicas são a

mesmo tempo que tenta atingir os Objectivos de

principal causa de mortalidade.

Desenvolvimento Sustentável (ODS) mais refinados

do

capital

humano

e

O aumento do acesso aos serviços de WASH reduz

e mais rigorosos, introduzidos em 2016.

as taxas de desnutrição, morbilidade e mortalidade

O Diagnóstico do Sector de WASH em Angola

infantil. São assim obtidos benefícios económicos

identifica os principais problemas na prestação de

através de uma diminuição da dependência dos

serviços no sector de WASH e o seu ambiente

serviços de saúde e de uma maior acumulação de

facilitador através de uma avaliação institucional e

capital humano (Piper et al. 2017). Os investimentos

de uma análise da economia política que tem

em serviços de Água, Saneamento e Higiene (WASH)

em conta as ligações intersectoriais subjacentes

terão o maior impacto na mortalidade infantil devido

ao desenvolvimento humano. Especificamente, o

a doenças diarreicas quando visam áreas geográficas

Diagnóstico explora primeiro as desigualdades no

onde as populações têm pouco acesso aos serviços

acesso aos serviços de WASH e a sua relação com

de WASH e têm outras vulnerabilidades. É imperativo

a saúde infantil em Angola, utilizando dados do

Inquérito Demográfico à Saúde mais recente (IDS),

Mensagem principal 1: O crescimento populacional

2015-16) e do Programa Conjunto de Monitorização

significativo e a migração urbana líquida nos

(JMP 2019) do Fundo das Nações Unidas para a

últimos anos atrasaram o progresso de Angola no

Infância e da Organização Mundial de Saúde.

sector de WASH e aumentaram as disparidades.

Em seguida, o Diagnóstico identifica os principais

Os esforços para aumentar o acesso aos serviços de

constrangimentos e estrangulamentos institucionais
através de uma revisão abrangente da governação e
da despesa pública no sector de WASH em Angola.
Por fim, o relatório fornece orientações sobre como
melhorar a eficácia do sector de WASH para apoiar
aos objectivos políticos mais amplos para alcançar a
sustentabilidade e cumprir as metas dos ODS.
O Diagnóstico foi o resultado de um longo
processo de revisão preparado em colaboração com
o Governo de Angola, através de um processo
participativo conduzido com a Secretaria de Estado
da Água e outras partes interessadas.

Mensagens Principais

xviii

WASH geridos com segurança têm sido dificultados
pelo crescimento significativo da população, uma
fraca definição de objectivos e dados limitados. A
percentagem da população de Angola com acesso
a

uma

fonte

permanecido

água

potável

constante

ao

melhorada

longo

do

tem

tempo,

aumentando de 62 porcento para apenas 66
porcento entre 2000 e 2017 (JMP 2019). Em
contraste, o acesso a um saneamento melhorado
aumentou substancialmente em todo o país,
aumentando de 39% em 2000 para 70% em 2017.
Tendo em conta os níveis criticamente baixos de
investimento público no subsector do saneamento,
estes ganhos são provavelmente o resultado das

O Governo de Angola já está empenhado em

contribuições das famílias. O acesso a uma

estabelecer os quadros políticos e legislativos

instalação de lavagem das mãos em Angola

necessários para o desenvolvimento institucional do

(42 porcento) está muito abaixo da média da África

subsector da água. Como primeiro passo, entre 2013 e

Subsaariana (59 porcento). Os esforços para medir a

2016 foram criadas 16 empresas provinciais de água e

“gestão segura” têm sido prejudicados por dados

saneamento com o objectivo específico de melhorar o

limitados e o desempenho global de Angola pode

abastecimento de água urbana através de fornecedores

na realidade ser melhor - ou pior do que os números

de serviços independentes. No entanto, conseguir o

actuais sugerem.

acesso universal aos serviços de WASH até 2030 é um

As famílias pobres são mais propensas a praticar a

empreendimento ousado que exigirá um esforço

defecação ao ar livre, dependem das águas de superfície

concertado em nome do governo para acelerar o

e não têm acesso a instalações de higiene básicas.

actual processo de reforma, assegurando ao mesmo

A pobreza é generalizada em Angola e estima-se que

tempo um compromisso proporcional com os

quase metade (47,6 porcento) dos angolanos vivam

subsectores de saneamento e higiene. As seguintes

abaixo da linha de pobreza internacional de US$1,90 por

mensagens principais destacam as lacunas críticas e

dia (Banco Mundial 2020b). As desigualdades estruturais

oportunidades potenciais que devem ser abordadas

são uma barreira importante para os serviços de WASH.

para alcançar estes objectivos sublimes.

A pobreza, em particular, limita significativamente o
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acesso aos serviços de WASH sendo menos provável que

acordo com as necessidades das populações locais.

as famílias pobres tenham acesso a níveis mais elevados

Por exemplo:

de serviços de WASH em todos os três indicadores.

a. Dar prioridade às famílias mais pobres;

As áreas urbanas são geralmente mais bem servidas

b. Nas áreas rurais, o foco inicial é aumentar o

do que as rurais em todos os indicadores. No entanto,

acesso a pelo menos um saneamento limitado e

existem diferenças intra-urbanas significativas, e as

a um abastecimento básico de água potável; e

áreas periurbanas tem resultados muito piores do que

c. Nas áreas periurbanas, garantir o acesso

os centros urbanos. Por exemplo, as actuais estruturas

económico e equitativo aos serviços de WASH e

de taxas de saneamento favorecem as famílias com

dar prioridade à eliminação da defecação ao ar

ligações de esgotos existentes, que provavelmente

livre através do fornecimento de instalação de

serão famílias ricas localizadas em centros urbanos.

instalações de saneamento melhoradas.

As taxas de acesso aos serviços de WASH nas
províncias podem não reflectir o número absoluto de
pessoas necessitadas. As taxas de acesso que são
calculadas em termos de percentagens da população
não reflectem necessariamente a necessidade real,
especialmente nas províncias muito povoadas, onde um

Mensagem principal 2: Em Angola, as crianças
pobres e malnutridas com acesso limitado aos
serviços e cuidados de saúde de WASH são
particularmente susceptíveis às doenças diarreicas e
à mortalidade relacionadas com a falta de serviços

número de habitantes pode ser um meio mais adequado

de WASH.

para avaliar o acesso aos serviços de WASH.

O acesso a serviços de WASH seguros é um determinante
crítico da malnutrição e mortalidade das crianças
Angolanas com menos de cinco anos. Embora o risco de

Possíveis oportunidades
1. Desenvolver

e

implementar

uma

estratégia

nacional abrangente de WASH que articule uma
abordagem multissectorial para satisfazer as
necessidades da população do país, estabeleça
objectivos e metas específicas para alcançar os
ODS, e inclua estratégias provinciais e locais
correspondentes para fornecer a muito necessária
orientação ao sector como um todo.
2. A nível nacional, desenvolver e implementar uma
metodologia claramente articulada para dar
prioridade aos investimentos em WASH por
subsector e província.

doenças relacionadas com os serviços de WASH varie
por província, as crianças pobres estão mais expostas
a riscos associados aos serviços de WASH inadequados
e a um acesso limitado aos cuidados de saúde.
Consequentemente também são mais susceptíveis à
doença diarreica e à mortalidade relacionada com as
WASH. As taxas provinciais de risco calculadas em
termos de percentagem da população podem não
reflectir o número absoluto de pessoas necessitadas e
o número de habitantes pode ser um método mais
apropriado para estimar o risco. Aumentar o capital
humano de Angola exigirá um esforço concertado para
satisfazer as necessidades das populações em maior

3. A nível provincial, desenvolver um plano único

risco em Angola. O direccionamento dos investimentos

para aumentar o acesso aos serviços de WASH de

em WASH em áreas com uma maior concentração de
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crianças vulneráveis é uma forma simples de alcançar

com a estratégia de descentralização de Angola: as

os grupos mais vulneráveis em geral.

despesas do sector estão a tornar-se cada vez mais

O acesso aos serviços de WASH nas escolas de Angola

concentradas a nível nacional. Consequentemente,

é baixo, varia por área e é restringido pelo financiamento

as agências provinciais carecem dos recursos

limitado e pela falta de formação. O rácio de casas de

financeiros necessários para implementar as suas

banho para os estudantes é excepcionalmente baixo

novas funções e responsabilidades, apesar de terem

e provavelmente contribui para a prática continuada de

um melhor histórico de eficiência nas despesas.

defecação ao ar livre pelas crianças. As raparigas são

A eficiência nas despesas no sector de WASH é a mais

especialmente prejudicadas pela falta de acesso a

baixa entre os subsectores de infra-estruturas em

instalações sanitárias limpas e à água necessária para a

Angola. Apenas 36% do orçamento de WASH

prática de uma gestão segura e eficaz da higiene

aprovado é executado em média, em comparação

menstrual.

com mais de 70% nos sectores dos transportes e da
energia. As taxas de execução são ainda mais baixas
no subsector do saneamento, que recebe apenas uma

Possíveis oportunidades
1. Desenvolver e implementar uma estratégia multissectorial para identificar os grupos de risco utilizando uma abordagem equilibrada para
garantir que as subtilezas nas análises de dados
sejam bem compreendidas - que sejam adequadas

localmente,

sustentáveis

localmente

e

acessíveis localmente.

destinado ao sector no seu conjunto. A maior parte
das despesas são feitas no abastecimento de água, e
apenas 5% são feitas no saneamento. De uma forma
geral, as despesas no sector de WASH são dominadas
pelas despesas de capital (89 porcento).
Ao nível provincial, as despesas variam muito e os
padrões de despesas não têm uma lógica clara. Nalguns

Mensagem principal 3: Angola tem de investir
significativamente mais no sector dos serviços de
WASH e de gastar mais sabiamente.

xx

fracção do financiamento já bastante reduzido

casos, a procura pode justificar a priorização de
investimentos numa província em detrimento de
outra - por exemplo, em Luanda, onde vive mais
de um quarto da população de Angola. No entanto,

Mantendo os níveis actuais de despesa, Angola não

num país onde grandes faixas da população não têm

alcançará

Desenvolvimento

acesso aos serviços de WASH, dar prioridade a uma

Sustentável. A despesa anual no sector de WASH

área em detrimento de outra sem uma lógica e uma

durante o período 2009-18 foi em média de 0,3% do

estratégia claras pode ser tanto contra-intuitivo

PIB (US$376 milhões), muito abaixo da de sectores de

como contraproducente. Por exemplo, a falta de

infra-estruturas comparáveis e menos de um quarto

acesso a serviços básicos adequados de WASH em

do investimento necessário (1,3% do PIB) para

províncias mal servidas é provavelmente um dos

alcançar o acesso universal aos serviços de WASH

factores que impulsiona a migração urbana, o que

(Hutton e Varughese 2016). Os padrões de despesa

faz com que a igualdade de acesso seja ainda mais

pública nos últimos anos contrastam fortemente

premente.

os

Objectivos

de
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centralizada que concentra o poder de decisão a nível

Possíveis oportunidades
1. Aumentar substancialmente os compromissos de
financiamento para atingir os ODS e garantir a
sustentabilidade dos serviços de WASH de acordo
com as prioridades chave do sector, por exemplo:
a. O financiamento para desenvolver, implementar e monitorizar uma estratégia de WASH nova
e abrangente, incluindo um programa nacional
de monitorização e avaliação, deve estar no
topo da lista de prioridades do governo.
b. Financiamento para levar a cabo uma campanha
rigorosa para identificar e eliminar as ineficiências nas despesas, começando com um exame
minucioso da gestão do investimento público.

nacional, uma fraca capacidade institucional (especialmente nos níveis mais baixos do governo), uma regulamentação ineficaz, e recursos financeiros inadequados
(especialmente para a criação de capacidades). Uma
falta de clareza das funções e responsabilidades das
principais agências levou a sobreposições e duplicações
críticas em funções-chave, criando uma concorrência
desnecessária e inútil que serve apenas para comprometer a integridade e a responsabilização do sector. A
insuficiente capacidade técnica limita a transferência
de activos necessários para aumentar a propriedade e a
responsabilização a nível local e, em última instância,
para apoiar o mandato de descentralização.
Há pouca ou nenhuma supervisão independente do

c. Financiamento para desenvolver e implementar

sector de WASH em Angola e o processo de fixação de

um programa abrangente de fortalecimento

tarifas em Angola é prejudicado por uma legislação

institucional e de aumento de capacidades.

ambígua e sobreposições de responsabilidades. A pre-

2. Alinhar as despesas com as iniciativas direcciona-

sunção de autonomia, transparência e integridade

das para combater as desigualdades generalizadas

subjacente ao Instituto Regulador dos Serviços de

e para apoiar os governos provinciais e locais nos

Electricidade e Água (IRSEA) é minada pela capaci-

seus esforços.

dade do Ministério das Finanças de se sobrepor às

3. Aperfeiçoar e implementar o quadro para as PPP

tarifas e pela capacidade do Ministério da Energia e

recentemente desenvolvido para incentivar o

Água de retirar administradores do seu conselho de

sector privado a investir nos serviços de água e

administração. As agências reguladoras carecem de

saneamento.

independência jurídica e funcional, assim como de
uma autoridade efectiva. Consequentemente, as tar-

Mensagem principal 4: O progresso no sector de

ifas são demasiado baixas para garantir a recuper-

WASH em Angola está limitado pela governação

ação total dos custos, prejudicando a solvência dos

de cima para baixo, uma fraca capacidade

serviços públicos e transmitindo as ineficiências

institucional, e recursos financeiros insuficientes

financeiras para o governo e os consumidores.

necessários para criar capacidades.
O sector de WASH em Angola é altamente centralizado, e
a autoridade decisória está concentrada ao nível nacional.
O progresso no sector de WASH é significativamente
limitado por uma estrutura de governação altamente

Possíveis oportunidades
1. Definir claramente os papéis e as responsabilidades

dos

principais

intervenientes
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institucionais para resolver as lacunas e eliminar

necessidade urgente de dispor de uma base de dados

as duplicações.

consolidada e de um melhor sistema de gestão da
agências

informação. A falta de dados de boa qualidade sobre o

reguladoras para melhorar a supervisão, aumentar

estado dos sistemas de água, o desempenho dos

a transparência e a responsabilização, e incutir

serviços públicos e parâmetros hidrológicos básicos

confiança nos clientes e investidores.

para estimar os balanços hídricos dificulta os esforços

2. Aumentar

a

independência

das

3. Melhorar o processo de definição de tarifas e apoiar a
recuperação total dos custos: (i) desenvolver padrões
de referência para apoiar os reguladores na
monitorização da qualidade e eficiência dos serviços
de WASH; e (ii) preparar propostas tarifárias
detalhadas para cada serviço que constituirão a base
do processo de revisão tarifária. As metas baseadas
no

desempenho

que

recompensam

o

bom

desempenho devem ser alavancadas para incentivar
a eficiência operacional.
4. Reforçar o ambiente propício para os subsectores
de saneamento e higiene, muitas vezes esquecidos,
através da capacitação das agências relevantes e
do aumento dos mecanismos de participação do
sector privado.
5. Desenvolver

uma

estratégia

abrangente

de

fortalecimento institucional e de aumento das
capacidades a todos os níveis de governo.
6. Criar ou nomear um órgão de coordenação e um
defensor sectorial para melhorar a coordenação.

Mensagem principal 5: O sector de WASH em Angola
é prejudicado pela falta de dados de qualidade
necessários para identificar e monitorizar os riscos,
desenvolver estratégias de mitigação eficazes, e
construir resiliência.
A falta de dados de alta qualidade impede que todos os
níveis de governo e as partes interessadas do sector
cumpram os seus mandatos de forma eficaz. Há uma

xxii

de planeamento e prejudica o desempenho e a
resiliência dos serviços públicos. Mais importante
ainda, limita a sua capacidade de cumprir o seu
mandato de fornecer serviços de WASH a um preço
acessível e o progresso em direcção aos ODS não pode
ser totalmente monitorizado. Sistemas de gestão da
informação bem concebidos podem apoiar a tomada
de decisões em todo o sector, desde a operação e
manutenção diária até ao desenvolvimento de
políticas, supervisão e responsabilização. Um tal
sistema exigiria esforços dedicados de construção de
capacidades para garantir que os dados sejam
recolhidos, monitorizados e avaliados.

Possíveis oportunidades
1. Melhorar os sistemas de gestão de dados existentes
e

estabelecer

um

programa

abrangente

de

monitorização e avaliação centrado na criação de
resiliência no sector de WASH.
2. Reforçar a capacidade institucional de todos os
níveis de governo para cumprir eficazmente
as suas responsabilidades de monitorização e
avaliação.

Observações finais
Este diagnóstico procura apresentar uma análise
abrangente do estado actual do sector de WASH em
Angola.

A

medida

em

que

o

potencial

de

desenvolvimento humano de Angola é limitado
pelo estado do seu sector de WASH é clara. Atingir o
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acesso universal aos serviços de WASH até 2030 é

passo importante no caminho para a construção de

fundamental para os resultados do desenvolvimento

um sector de WASH mais resiliente e sustentável.

do país e exigirá um esforço concertado em nome do

Com os conhecimentos delineados neste relatório,

governo para acelerar o processo de reforma do sector

um diálogo significativo e uma acção substancial,

da água garantindo ao mesmo tempo um compromisso

Angola pode ultrapassar o seu legado histórico e

proporcional para com os subsectores do saneamento

transformar o seu sector.

e da higiene. Tendo em conta o passado, o desafio é

A concretização desta visão exigirá uma gestão

mais difícil, mas não impossível. Angola pode atingir

diligente, supervisão e monitorização ao longo do

os ODS. O bem-estar futuro dos mais de 30 milhões de

processo

pessoas do país depende disso.

coordenação e comunicação entre as principais

de

reforma,

exigindo

uma

estreita

Estes resultados destinam-se a orientar a tomada

agências a todos os níveis de governo, assim como

de decisões futuras à medida que o Governo de

entre o Governo de Angola e os seus parceiros de

Angola continua a reformar o seu sector nascente de

implementação. Nada disto será possível sem o

WASH. As direcções propostas para o trabalho futuro

ingrediente mais importante - a vontade política do

não são prescritivas e foram concebidas para

governo.

identificar as áreas a melhorar. Este é um primeiro
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Wilson Piassa/Banco Mundial

Capítulo 1

Introdução
O Governo de Angola tem reconhecido explicitamente a importância do desenvolvimento institucional do subsector da água. Além disso, está empenhado
em estabelecer os quadros políticos e jurídicos necessários. Como um primeiro
passo, foram criadas entre 2013 e 2016 16 empresas provinciais de água e saneamento (Empresas Provinciais de Água e Saneamento, EPASs) com o objectivo
de melhorar o abastecimento de água urbana através de prestadores de serviços
independentes. Com o apoio de duas operações do Grupo Banco Mundial
(Projectos de Desenvolvimento Institucional do Sector da Água [PDISA] I e II,
P096360 e P151224), o Governo de Angola iniciou o processo de separação das
funções políticas, reguladoras e de prestação de serviços para promover a
prestação equitativa de serviços e investimentos sustentáveis. Por exemplo,
em 2016, foi criado o Instituto Regulador dos Serviços de Electricidade e de
Água (IRSEA). Diversas agências bilaterais também têm apoiado o foco do
governo na água, incluindo esforços para reabilitar os sistemas de abastecimento de água e expandir o acesso a fontes de água melhoradas. Em particular,
a China concedeu cerca de US$734 milhões em financiamentos ao longo de sete
anos para investimentos no âmbito do Programa de Investimento Público do
Governo de Angola. Estes investimentos têm visado a reabilitação e reconstrução da produção e do tratamento de água - historicamente um ponto de
estrangulamento fundamental para melhorar os serviços de água em várias
cidades provinciais - ao mesmo tempo que alargam os serviços a áreas anteriormente mal servidas, perfurando novos furos e poços protegidos em áreas
periurbanas.
Apesar destes esforços significativos para expandir o acesso à água, o
Programa Conjunto de Monitorização do Fundo das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que o
acesso nacional a uma fonte de água potável melhorada permaneceu essencialmente estático, aumentando de 62% em 2000 para apenas 66% em 2017
(JMP 2019). Isto contrasta com um aumento médio regional de 55% para 74%
durante o mesmo período. Esta falta de progresso pode ser parcialmente explicada pelas grandes disparidades geográficas entre províncias, entre áreas
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urbanas e rurais, e dentro das áreas urbanas. Como

erosão e tempestades (USAID 2018). Prevê-se que a

resultado, a diferença entre as províncias com as

precipitação já variável em Angola se torne ainda

taxas mais altas e mais baixas de acesso a pelo menos

mais variável, alterando a disponibilidade de recur-

serviços de água básicos (Cabinda, com 78%, e Uíge,

sos hídricos para consumo e actividades económi-

com 28%) é de 50% (JMP 2019). Em contraste, o

cas, e aumentando o potencial de conflito. Tal como

acesso a instalações de saneamento melhoradas

em todo o mundo, a existência de infra-estruturas e

aumentou significativamente, passando de 39% em

serviços de abastecimento de água e saneamento

2000 para 70% em 2017, um aumento de 11 pontos

resilientes será fundamental para os continuados

percentuais (sendo a média regional de 49 pontos).

esforços de reconstrução do Governo de Angola.

No entanto, 20 porcento da população de Angola

Tendo em conta esta dinâmica de uma crescente

continua a praticar a defecação ao ar livre (JMP 2019).

pressão urbana, potenciais riscos climáticos, e cober-

Além disso, como pouco tem sido feito para abordar

tura excepcionalmente baixa dos sistemas de esgo-

o acesso ao saneamento e à higiene, apenas estão

tos, esta primeira incursão na avaliação do sector de

disponíveis dados limitados sobre a gestão e a elimi-

abastecimento de água, saneamento e higiene

nação de excrementos. As estimativas actuais

(WASH) de Angola inclui estudos de caso detalhados

sugerem que aproximadamente 55% da população

sobre saneamento urbano e resiliência climática.

nacional tinha acesso a fossas sépticas em 2017, um

Estudos subsequentes abordarão os desafios nas

aumento de aproximadamente 11% em 2000; no

áreas rurais.

entanto, o acesso aos esgotos aumentou apenas 1

O Diagnóstico do Sector de WASH em Angola

ponto percentual (de 11% para 12%) durante o mesmo

identifica os principais problemas na prestação de

período (JMP 2019).

serviços no sector de WASH e o seu ambiente facilit-

Dois terços dos 29,8 milhões da população esti-

ador através de uma avaliação institucional e de uma

mada de Angola vivem em áreas urbanas, incluindo

análise da economia política que tem em conta as

7,4 milhões na região da capital, Luanda. Estima-se

ligações intersectoriais subjacentes ao desenvolvi-

que a taxa de urbanização do país (4,32%) seja a

mento humano. O diagnóstico responde às seguintes

décima segunda maior do mundo e significativa-

perguntas, cada uma das quais sonda as ligações

mente acima da média global de 1,9% (Banco Mundial

entre o acesso aos serviços de WASH seguros e o

2019b). Combinada com a segunda maior taxa de

desenvolvimento humano e destaca as oportuni-

crescimento populacional do mundo (3,52 porcento),

dades para melhorar a política, os investimentos, e

a rápida urbanização de Angola é um constrangi-

a prática:

mento para uma melhor prestação de serviços,
representando um risco muito real de aumento da
fragilidade, conflitos e violência. Da mesma forma,
o aumento do crescimento e a rápida transformação
das áreas urbanas aumenta os riscos e os efeitos associados aos desastres. Quase três décadas de guerra
civil trouxeram um afluxo de migrantes aos centros

2

1. Qual é o nível e a qualidade actuais do acesso aos
serviços de WASH em Angola e como é que o
acesso muda em termos de tempo e de espaço?
2. Quais são as ligações e sinergias entre os serviços
de WASH e outros sectores críticos para o desenvolvimento humano em Angola?

urbanos costeiros, como Luanda, aumentando a con-

3. Que constrangimentos à prestação de serviços de

centração de pessoas e expondo infra-estruturas vul-

WASH, e que soluções terão o maior efeito no

neráveis aos riscos da subida do nível do mar, da

desenvolvimento humano em geral?
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Para responder à primeira pergunta, foram exam-

As sinergias entre os serviços de WASH e os deter-

inados detalhadamente três indicadores principais:

minantes directos do capital humano, como a saúde

(i) acesso à água potável, (ii) acesso ao saneamento, e

deficiente e baixo nível de instrução, limitam ainda

(iii) acesso à higiene. A análise utilizou o inquérito de

mais o desenvolvimento humano e exacerbam

rotina às famílias e dados do sector para medir o

o ciclo da pobreza. A Iniciativa Global de Diagnóstico

progresso

de

da Pobreza de WASH (Banco Mundial 2017b) desco-

Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações

briu que direccionando as intervenções para áreas

Unidas e, sempre que possível, para analisar critérios

com um elevado fardo de doenças relacionadas com

para além dos indicadores tradicionais de acesso

WASH, aumentará mais provavelmente os melhora-

aos serviços de WASH, incluindo os níveis de

mentos no desenvolvimento humano em geral do

serviço, responsabilidade, acessibilidade, continui-

que as intervenções para alcançar o acesso universal

dade,

disponibilidade,

aos serviços de WASH reduzindo as lacunas entre os

segurança, satisfação e sustentabilidade dos serviços

ricos e os pobres, e entre as comunidades urbanas

de água potável e de saneamento. Quando os dados

e as rurais.

para

qualidade,

alcançar

os

quantidade,

Objectivos

medidos directamente não estavam disponíveis,

A realização das sinergias entre os serviços de

as inferências foram feitas através de proxies ampla-

WASH e os outros sectores ajudará a obter

mente aceites, por exemplo, utilizando a presença de

informações para as estratégias multissectoriais para

instalações de lavagem de mãos com água e sabão

melhorar o desenvolvimento humano. Portanto,

como um proxy para as práticas de lavagem de mãos.

para responder à segunda pergunta, este diagnóstico

Além disso, dado que os inquéritos existentes não

foi feito com dados existentes para fazer a modelação

comunicam a qualidade real da água ou a eliminação

econométrica e continuar o trabalho existente que

segura dos lodos fecais, foram recolhidos dados

definiu as correlações entre os serviços de WASH

primários adicionais através de inquéritos a nível das

e outros determinantes como a saúde, a educação, e

famílias como parte dos estudos de casos práticos

o género. Especificamente, as evidências globais

detalhados sobre o saneamento urbano. Foram

emergentes sobre a relação entre os serviços de

também recolhidos dados complementares relacio-

WASH e a nutrição - em especial, o raquitismo, que

nados com os prestadores de serviços, como a gestão

afecta 38 porcento de todas as crianças com menos

de lodos fecais.

de cinco anos em Angola - foi reforçada, e foram

Nos casos em que existiam dados disponíveis, a

identificadas oportunidades para as intervenções de

análise correspondente também explorou as ligações

WASH sensíveis à nutrição. O duplo fardo sobre a

entre o acesso aos serviços de WASH e o capital

pobreza e a saúde infantil de doenças infecciosas e

humano, ou seja, a saúde e a educação. Além disso,

crónicas não transmissíveis relacionadas com os

foram explorados factores sociodemográficos e

serviços de WASH também foi considerado, uma vez

físicos como a localização, educação, género do

que as populações vulneráveis em Angola não estão

chefe de família, e estatuto económico para analisar

apenas expostas às águas biologicamente contami-

as desigualdades no acesso e qualidade dos serviços

nadas que causam doenças como a diarreia aguda

de WASH. Finalmente, foram analisadas as tendên-

endémica, mas também à malária, que pode resultar

cias ao longo do tempo, juntamente com outras

numa anemia devida à malária grave, uma situação

características relevantes. Estas conclusões são apre-

que se acredita contribui para a elevada taxa

sentadas e discutidas em detalhe nos Capítulos 2 e 3.

(dois terços) de anemia em crianças com menos de
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cinco anos. Estas conclusões são apresentadas e

operacional, tanto a curto como a longo prazo, o que

discutidas em detalhe no Capítulo 4.

pode beneficiar directamente a economia local, a

A resposta à terceira pergunta exigiu uma aborda-

segurança dos recursos nacionais e o crescimento

gem de métodos mistos em todas as escalas, desde

económico nacional. Avaliar a prontidão de um

uma análise do gabinete da economia política e uma

serviço público para resistir a estes riscos é, portanto,

avaliação institucional a nível nacional para com-

crucial para qualquer diagnóstico do sector de WASH.

preender o ambiente facilitador, até análises quanti-

Dois casos de estudo mostram que, na prática, as

tativas e qualitativas mais detalhadas utilizando os

avaliações de resistência ao clima estão incluídas no

dados recolhidos de áreas urbanas chave afectadas

Capítulo 7.

por problemas de acesso aos serviços de WASH. Uma

Voltando à terceira pergunta, este relatório fornece

perspectiva da economia política fornece um

uma orientação crítica aos políticos para melhorar a

quadro analítico para a compreensão dos incentivos,

eficiência financeira e a sustentabilidade do sector

preferências e motivações individuais e organizacio-

de WASH em apoio aos objectivos políticos mais

nais, bem como das relações entre as partes

amplos e, ao fazê-lo, para alcançar os objectivos

interessadas. Uma abordagem orientada para os

nacionais e os ODS para melhorar o desenvolvimento

problemas oferece uma forma mais focada de análise

humano. Para este fim, os autores fizeram uma

que pode identificar rapidamente as soluções opera-

análise a nível nacional da alocação e gestão das des-

cionais e respostas a estrangulamentos e bloqueios

pesas públicas nos subsectores de abastecimento de

identificados. Estas soluções podem exigir inovações

água e saneamento para compreender melhor como

técnicas, logísticas, administrativas ou financeiras.

os escassos recursos públicos podem ser utilizados

Os resultados desta análise são apresentados no

da forma mais eficaz para abordar as desigualdades

Capítulo 5.

sistémicas no acesso aos serviços de WASH. A análise

Os serviços de utilidade pública são cada vez mais

incluiu uma avaliação independente da adequação e

susceptíveis aos efeitos das alterações climáticas,

eficácia das despesas históricas, actuais e futuras,

incluindo, entre outras coisas, o aumento da fre-

assim como uma análise do “mundo real” da

quência e magnitude das cheias e secas, mudanças

capacidade e da disposição da população para pagar

de temperatura e variações espaciais e temporais da

pelos serviços. Finalmente, o relatório inclui uma

precipitação. No entanto, muitas partes interessadas,

avaliação dos subsídios existentes, com o objectivo

gestores e investidores têm negligenciado até agora a

de melhorar a sua concepção e atribuição. Estas

plena consideração do clima no futuro como um

conclusões são apresentadas nos Capítulos 6 e 8.

contributo necessário para as análises de risco e o

Finalmente, o Capítulo 9 apresenta uma série de

planeamento a longo prazo. O planeamento para os

instruções específicas para o trabalho futuro, conce-

riscos de mudanças climáticas provavelmente irá

bidas para estimular um diálogo significativo sobre a

melhorar a resiliência de um prestador de serviços e

melhor forma de orientar o sector de WASH em

resultará

Angola em direcção à resiliência e sustentabilidade.

numa

maior

fiabilidade

e

eficácia
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Capítulo 2

Acesso a água, saneamento
e higiene em Angola
P ONTOS MAIS IMP ORTANTES

• Os esforços para aumentar o acesso aos serviços de WASH geridos
com segurança têm sido dificultados pelo rápido crescimento da
população, uma fraca definição de objectivos e dados limitados.
• A percentagem da população de Angola com acesso a uma fonte
de água melhorada tem permanecido estática, aumentando de
62 porcento em 2000 para apenas 66 porcento em 2017.
• A nível nacional, o acesso a instalações sanitárias melhoradas tem
aumentado substancialmente ao longo do tempo, no entanto, está
significativamente atrasado nas zonas rurais, onde 56 porcento da
população continua a praticar a defecação ao ar livre.
• Os esforços para medir os níveis de acesso aos serviços de WASH
geridos com segurança e o acesso aos serviços de WASH nas
instituições são limitados pela falta de dados.

Angola ficou aquém do objectivo de reduzir para metade a percentagem da sua
população sem acesso a água e saneamento até 2015, tal como estabelecido em
2000 nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) das Nações Unidas.
Como consequência, o país enfrenta agora a árdua tarefa de recuperar o atraso
em relação aos seus pares, ao mesmo tempo que tenta atingir os Objectivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) mais refinados e mais rigorosos,
introduzidos em 2016.
Em geral, Angola fez progressos razoáveis na expansão do acesso à água
potável e a instalações sanitárias melhoradas durante um período de transição
e de crescimento significativo da população. No entanto, existem importantes
disparidades espaciais, com a expansão favorecendo as áreas urbanas. Além
disso, enquanto muitos angolanos (66 porcento) têm agora acesso a uma fonte
de água potável melhorada, poucos têm acesso a água que corresponda à
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definição de “gerida com segurança” especificada na

atenção às necessidades das mulheres e raparigas e

nova escada do JMP para água potável introduzida

das pessoas em situações vulneráveis”.1

nos ODSs (Figura 2.1). Consequentemente, o acesso a

O JMP é responsável pela publicação de indica-

uma instalação de lavagem das mãos em Angola está

dores globais sobre o acesso a WASH e faz um

muito abaixo da média dos 74 porcento da África

relatório sobre a gestão segura da água potável ape-

Subsaariana. Por outro lado, com uma cobertura que

nas quando a informação sobre a qualidade da água

chega aos 70 porcento, o acesso a instalações

potável e a acessibilidade ou disponibilidade está

sanitárias melhoradas está agora muito acima da

disponível para pelo menos 50 porcento da popu-

média regional de 49 porcento. No entanto,

lação. Da mesma forma, as estimativas para um

sabe-se muito pouco sobre a gestão e eliminação de

saneamento gerido com segurança exigem dados

excrementos para afirmar que o saneamento é gerido

abrangentes sobre a eliminação e gestão dos excre-

com segurança de acordo com a nova escada do JMP.

mentos. As informações mais recentes disponíveis

Além disso, um quinto da população (5.950.000

para o acesso aos serviços de WASH (Demographic

pessoas) continua a praticar a defecação ao ar livre.

Health Surveys [DHS] 2015-16) carece de dados quan-

Por último, o acesso a uma instalação de lavagem das

titativos sobre a qualidade da água, e a acessibilidade

mãos é actualmente de 42 porcento em todo o país,

e disponibilidade tem sido comunicada para menos

muito abaixo da média regional de 60 porcento,

de 50 porcento da população. Da mesma forma, os

o que é motivo de preocupação.

dados disponíveis sobre eliminação e gestão de
excrementos são insuficientes. Consequentemente,

2.1 Medição do acesso: Indicadores das
meta de desenvolvimento
A Agenda 2030 das Nações Unidas (ONU 2015) substituiu os ODMs por um plano mais ambicioso para
alcançar a prosperidade universal até ao ano 2030,
sustentado pelos ODSs. Com estas novas metas veio
a expansão da escala utilizada para medir o acesso
aos serviços de WASH, incluindo uma aspiração para
os níveis mais elevados de serviço. As novas escalas
do JMP para a água potável e saneamento vão além
de medir o acesso a instalações melhoradas de água e
saneamento para incluir serviços geridos com segurança para todos, bem como incorporar indicadores

8

os níveis de serviço geridos com segurança não
podem ser estimados para Angola, pelo que se
assume que o nível de serviço mais elevado é o básico
(JMP 2019). Tendo em conta os conjuntos de dados
incongruentes em utilização, este relatório inclui a
terminologia usada nos ODMs para descrever
o acesso em termos de fontes de água e instalações de saneamento melhoradas e não melhoradas.
“Melhorada” inclui assim os níveis de serviço limitado e básico.

2.2 Alteração no acesso aos serviços
de WASH ao longo do tempo

chave sobre o acesso à higiene (Figura 2.1).

A percentagem da população de Angola com acesso a

Especificamente, a meta 6.1 dos ODS diz: “até 2030,

uma fonte de água melhorada tem-se mantido

atingir o acesso universal e equitativo à água potável

estática ao longo do tempo, aumentando de

segura e acessível para todos” e a meta 6.2 diz: “até

62 porcento em 2000 para apenas 66 porcento em

2030, atingir o acesso a serviços de saneamento e de

2017 (Quadro 2.1).2 Este valor contrasta com um

higiene adequados e equitativos para todos e acabar

aumento médio regional de 20 pontos3 percentuais

com a defecação ao ar livre, prestando especial

durante o mesmo período. A aparente falta de

Diagnóstico do sector de WASH de Angola: Um apelo urgente à acção

As novas escalas do JMP para água potável, saneamento e higiene

FIGURA 2.1.

Nível de serviço

Definição

Água potável
Gerida com
segurança

Água potável de uma fonte de água melhorada que esteja localizada nas instalações, disponível
quando necessário, e livre de contaminação fecal e química prioritária

Básica

Água potável de uma fonte melhorada, desde que o tempo de recolha não seja superior a 30 minutos
para uma viagem de ida e volta, incluindo a fila de espera

Limitada

Água potável de uma fonte melhorada, quando o tempo de recolha é superior a 30 minutos para uma
viagem de ida e volta, incluindo a fila de espera

Não melhorada

Água potável de um poço escavado sem protecção ou de uma fonte desprotegida

Água de superfície

Água potável obtida directamente de um rio, represa, lago, lagoa, riacho, canal ou canal de irrigação

Saneamento
Gerida com
segurança

Utilização de instalações melhoradas que não são partilhadas com outros lares e onde os excrementos
são eliminados de forma segura no local ou transportados e tratados fora do local

Básica

Utilização de instalações melhoradas que não são partilhadas com outros lares

Limitada

Utilização de instalações melhoradas partilhadas entre dois ou mais lares

Não melhorada

Utilização de latrinas de fossa sem laje ou plataforma, latrinas suspensas ou latrinas de balde

Defecação ao ar
livre

Eliminação de fezes humanas em campos, florestas, arbustos, corpos de água abertos, praias e outros
espaços abertos ou com resíduos sólidos

Higiene
Básica

Disponibilidade de uma instalação de lavagem das mãos nas instalações com água e sabão

Limitada

Disponibilidade de uma instalação de lavagem das mãos nas instalações com água e sabão

Sem instalações

Sem instalações de lavagem das mãos no local

Fonte: Reproduzido de JMP (2019).
Nota: JPM Programa de Monitorização Conjunto

QUADRO 2.1.

Alterações no acesso a nível nacional a instalações de WASH melhoradas ao longo do tempo
Água

Percentagem (%)
População

Saneamento

Higiene

2000

2017

Alteração

2000

2017

Alteração

2017

62,2

65,8

+3,5

38,9

70,1

+31,2

41,7

10.231.518

19.603.530

9.372.012

6.387.664

20.871.807

14.484.143

12.421.407

Fonte: JMP 2019.
Nota: WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.
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progresso pode ser parcialmente explicada pelo

para o acesso a água potável melhorada e sanea-

crescimento da população - a população de Angola

mento melhorado (Figura 2.3). Esta disparidade é

quase duplicou entre 2000 e 2017. Ao considerar o

ligeiramente atenuada por um crescimento popula-

número de habitantes, quase duas vezes mais

cional desigual. A população urbana de Angola mais

pessoas tinham acesso a uma fonte de água potável

do que duplicou entre 2000 e 2017, enquanto a popu-

melhorada em 2017 do que em 2000 (Figura 2.2).

lação rural aumentou apenas 30 porcento durante o

Em contraste, o acesso a instalações de sanea-

mesmo período.6 De uma forma geral, as tendências

mento

melhorada aumentou significativamente,

regionais são proporcionais às tendências nacionais.

aumentando de 39% em 2000 para 70% em 2017, um

No caso do acesso à água potável, a cobertura como

aumento de 31 pontos percentuais (sendo a média

percentagem da população diminuiu ligeiramente ao

regional de 11 pontos). Os dados relativos à higiene

longo do tempo, tanto nas zonas urbanas como

foram comunicados pela primeira vez em 2015 e as

rurais, enquanto o número de pessoas com acesso

tendências históricas ainda não podem ser avaliadas.

aumentou, com a maior parte de todos os ganhos a

No entanto, o acesso a uma instalação de lavagem

ter origem nas zonas urbanas.

4

5

das mãos em Angola (42 porcento) está muito abaixo
da média da África Subsaariana de 59 porcento.

O acesso a uma instalação sanitária melhorada
aumentou

significativamente

tanto

áreas

Existem grandes disparidades espaciais. A cober-

urbanas como rurais, aumentando 24 porcento nas

tura é significativamente maior nas áreas urbanas

áreas urbanas e 20 porcento nas rurais (Figura 2.4).

Percentagem

100

25,000,000

80

20,000,000

60

15,000,000

40

10,000,000

20

5,000,000

0

2000

2005

2010

2015

2017

0

Ano
Água

Saneamento

Higiene

Fonte: JMP 2019.
Nota: As linhas representam a percentagem da população; as barras representam o número de pessoas. ASH = abastecimento de água,
saneamento e higiene.
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População

Alterações no acesso a nível nacional a instalações de WASH melhoradas ao longo do tempo

FIGURA 2.2.

10

nas

FIGURA 2.3.
Alteração no acesso a uma fonte de água potável melhorada ao longo do tempo nas áreas
urbanas e rurais

100

18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000

60

10,000,000
8,000,000

40

População

Percentagem

80

6,000,000
4,000,000

20

2,000,000
0

2000

2005

2010

2015

2017

0

Ano
Urbana

Rural

Fonte: JMP 2019.
Nota: As linhas representam a percentagem da população; as barras representam o número de pessoas.

FIGURA 2.4. Alteração no acesso a instalações sanitárias melhoradas ao longo do tempo nas áreas
urbanas e rurais

100

20,000,000
18,000,000

80

16,000,000

60

12,000,000
10,000,000

40

8,000,000

População

Percentagem

14,000,000

6,000,000
20

4,000,000
2,000,000

0

2000

2005

2010

2015

2017

0

Ano
Urbana

Rural

Fonte: JMP 2019.
Nota: As linhas representam a percentagem da população; as barras representam o número de pessoas.
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Em termos de número de pessoas, a maior parte dos

Baseado principalmente nos dados do mais recente

ganhos teve lugar nas áreas urbanas. A diferença

Inquérito Demográfico de Saúde (DHS 2016), as três

entre as áreas urbanas e rurais é mais evidente nos

secções seguintes examinam os padrões espaciais de

níveis de serviço mais baixos (Figuras 2.5 e 2.6); sub-

acesso aos serviços de WASH com mais detalhe e no

stancialmente mais Angolanos rurais do que urbanos

contexto da sua relação com os indicadores socio-

continuam a depender das águas superficiais e a

económicos específicos, como a pobreza, educação e

praticar a defecação ao ar livre.

saúde.7

Percentagem da população que pratica a defecação aberta por localização

FIGURA 2.5.

100

Percentagem

80

66.7

63.2

59.7

60
42.9
40
20
0

19.1

2000

35.5

29.1

13.8

8.4

2005

2010

56.3

54.9

22.5

19.9

3.1

1.0

2015

2017

Ano
Urbana

Rural

Total

Fonte: JMP 2019.

Percentagem da população dependente das águas superficiais por localização

FIGURA 2.6.

100

Percentagem

80
60
40
20
0

47.2
28.7
10.3

2000

45.3

43.5

24.7

41.6

40.9

16.9

15.4

5.6

2.7

1.6

2010

2015

2017

20.8

8.5
2005

Ano
Urbana
Fonte: JMP 2019.
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Rural

Total

significativamente menos famílias urbanas do que

2.3 Acesso aos serviços de WASH nas
zonas urbanas e rurais

rurais (<15 porcento vs. 22 porcento) dependem de

As famílias urbanas têm mais acesso aos serviços de
WASH do que as famílias rurais - e a níveis de serviço
mais elevados. Mais de dois terços das famílias
urbanas têm acesso a pelo menos água potável básica,
em comparação com menos de um terço das famílias
rurais (Quadro 2.2). O acesso ao saneamento mostra
uma disparidade semelhante, com pouco mais de
60% das famílias urbanas a terem acesso a pelo menos
um saneamento básico, em comparação com apenas
21% das famílias rurais. O fosso no acesso à higiene
entre as áreas urbanas e as rurais é menos pronunciado, em ambos os casos, a maioria das famílias não
dispõe de instalações para lavagem das mãos.
Em geral, a maioria das famílias tem acesso a uma
fonte melhorada de água potável. No entanto,

uma

fonte

(Quadro

de

2.2).

água

potável

não

Surpreendentemente,

melhorada
mais

de

40 porcento de todas as famílias rurais dependem da
água superficial, em comparação com apenas
3 porcento das famílias urbanas.
Dois terços das famílias têm acesso a uma fonte melhorada de água potável. A maioria das famílias
(47 porcento) tem acesso a instalações sanitárias não
partilhadas

e

melhoradas

(básicas),

enquanto

19 porcento partilham as suas instalações com pelo
menos uma outra família (limitado) (Quadro 2.2).
A proporção de famílias urbanas (62 porcento) que
utiliza instalações sanitárias melhoradas e não partilhadas é quase três vezes superior à das famílias rurais
(21 porcento). Assim, as taxas de defecação ao ar livre
são significativamente mais elevadas nas áreas rurais
(56 porcento) do que nas urbanas (3 porcento).
A maioria das famílias não tem instalações para lavar

Acesso (%) a serviços de WASH por
nível de serviço e localização
QUADRO 2.2.

as mãos. A percentagem de famílias rurais sem instalações de lavagem de mãos (74 porcento; Quadro 2.2)

Urbana

Rural

Nacional

Básica

70.2

26,7

54,3

Limitada

12,2

9,9

11,4

Não melhorado

14,9

21,7

17,4

Superfície

2,7

41,6

16,9

Básica

62,3

21,4

47,4

Limitada

27,1

5,5

19,2

Não melhorado

7,5

16,9

10,9

Defecação ao ar livre

3,1

56,3

22,5

apenas 10 porcento das famílias rurais (Quadro 2.3).

Básica

33,9

13,2

26,4

urbanas tem acesso nas suas casas (23 porcento vs.

Limitada

15.8

13,7

15,0

<1 porcento). A obrigação de recorrer a outras fon-

Sem instalações de

54,0

74,0

61,0

tes de água potável melhorada varia menos entre

Água

Saneamento

Higiene

lavagem das mãos
Fonte: OMS e UNICEF 2017
Nota: As estimativas podem não somar 100 porcento devido aos
arredondamentos. WASH = abastecimento de água, saneamento e

é superior à percentagem de famílias urbanas
(54 porcento). Da mesma forma, uma maior proporção das famílias urbanas (32 porcento vs.
13 porcento) tem uma instalação de lavagem das
mãos com água e sabão.
O acesso à água canalizada varia significativamente
entre as famílias urbanas e rurais. Mais de metade
(51 porcento) de todas as famílias urbanas tem
acesso a água canalizada, em comparação com
Além disso, uma percentagem maior das famílias

os locais.8
Em geral, a maioria dos angolanos tem acesso a instalações sanitárias no local; as fossas sépticas são a solução

higiene.
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QUADRO 2.3.

Acesso (%) a água potável melhorada por tipo de instalação e localização
Urbana

Rural

Nacional

Canalizada

51,1

9,9

36,7

No local

23,2

0,9

15,2

Fora do local

17,2

1,2

11,4

36,0

24,9

32,0

Outras fontes de água potável melhorada
Fonte: DHS 2016.

Nota: A água canalizada inclui abastecimentos pela rede de água e fontanários públicos.

Gestão dos excrementos no local por localização

FIGURA 2.7.

100

Percentagem

80

8,1
4,9
4,4

60
40

63,4

4,6
5,3

4,0
6,7

55,0

72,7

20
0

28,0

10,3
Urbana
Ligações um sistema de esgotos
Fora do local

23,8
2,1

7,3

Rural

Nacional

Fossa séptica
Defecação ao ar livre

Fossos abertos/outros

Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do Inquérito Demográfico à Saúde (IDS) (2016).

doméstica mais comum para a gestão dos excrementos.
Mais de metade de todos os lares despeja resíduos
sanitários em sistemas sépticos; menos de 8 porcento
estão ligados a uma rede de esgotos (Figura 2.7). A
diferença entre as áreas urbanas e rurais é vasta, com
73 porcento dos domicílios urbanos a despejar
resíduos nos sistemas sépticos e apenas 24 porcento
dos domicílios rurais a fazê-lo. Aproximadamente
5 porcento dos domicílios despeja os resíduos sanitários em fossas abertas ou directamente no meio
ambiente (por exemplo, vales e rios).
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2.4 Gestão segura da água potável e
saneamento
Os dados disponíveis são insuficientes para determinar
as taxas de acesso à água potável gerida de forma
segura em Angola. Os dados parciais, porém, fornecem uma indicação da trajectória actual do país. Tal
como em relação às taxas globais de acesso aos
serviços de WASH, as áreas urbanas estão em muito
melhor situação do que as áreas rurais (Quadro 2.4).
Para satisfazer a definição de água potável gerida
com segurança - o mais elevado nível de serviço na
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fervura. Menos de 10 porcento das famílias rurais

Acesso à água potável gerida com
segurança por localização
QUADRO 2.4.

Critério

trata a água potável em casa, onde a desinfecção e a
fervura são usadas quase em proporções idênticas.

Urbana

Rural

Nacional

Acessível nas instalações

48,3

6,5

33,1

O impulso para tratar a água potável em casa é fre-

Disponível quando necessária

35,1

23,5

30,9

quentemente uma função da educação e da con-

–

–

–

sciência, bem como de uma percepção, que pode ou

Livre de contaminação

não reflectir a realidade. É possível que as famílias

Fonte: JMP 2019.
Nota: – Dados não disponíveis.

urbanas estejam mais conscientes dos benefícios de

nova escada do JMP para água potável - a água de
uma fonte melhorada deve estar:

tratar a água potável em casa. Da mesma forma, é
possível que a percepção da necessidade de tratar
a água potável seja maior nas áreas urbanas.

• Acessível nas instalações;

Actualmente, as taxas de acesso à água potável e ao
saneamento em Angola não podem ser calculadas com

• Disponível quando necessária; e

precisão devido à falta de dados. Para satisfazer a

• Livre de contaminação.
A informação utilizada para calcular cada um dos
três critérios é derivada dos inquéritos às famílias.
Enquanto os dados relativos à acessibilidade são
verificáveis através da observação, os dados relativos

definição internacional de saneamento gerido com
segurança, as instalações de saneamento melhoradas não devem ser partilhadas com os outros agregados familiares, e os excrementos devem ser:

à disponibilidade são auto-comunicados e sujeitos

• Tratados e eliminados in situ;

assim a uma maior incerteza.

• Armazenados temporariamente e depois esvazia-

Quase um terço de todas as famílias tem de
se deslocar mais de 30 minutos de ida e volta (incluindo
o tempo na fila de espera) para ir buscar água. A percentagem de famílias urbanas com acesso à água nas instalações (51 porcento) é mais de seis vezes superior à das

dos e transportados para fora do local para
tratamento; ou
• Transportados através de um esgoto com águas
residuais e depois tratados fora do local.

famílias rurais (8 porcento). Significativamente mais

As ligações aos esgotos são excepcionalmente

famílias rurais do que urbanas têm que se deslocar

reduzidas em todo o país, e os sistemas de fossas

mais de 30 minutos para ir buscar água (43 porcento

sépticas são muito mais prevalecentes (Figura 2.7).

vs. 19 porcento) (Figura 2.8).

Não é necessário que as instalações sanitárias mel-

Não estão disponíveis dados relativos à qualidade

horadas estejam localizadas no local; no entanto, a

da água. No entanto, as práticas de tratamento de

preferência pelo sistema de fossas sépticas em

água a nível doméstico proporcionam alguma

Angola torna ainda mais premente a necessidade de

percepção sobre a qualidade da água e comporta-

uma gestão segura dos excrementos. A percentagem

mentos

dos

de famílias urbanas (74 porcento) que utiliza insta-

Angolanos não tratem a sua água potável em casa, o

lações sanitárias melhoradas e não partilhadas é

número varia de acordo com o local. Quase metade

quase três vezes superior à das famílias rurais

das famílias urbanas trata a água potável em casa,

(21 porcento). A falta de informações detalhadas

sendo a desinfecção o método preferido, seguida da

sobre a gestão de resíduos de fossas sépticas e

relacionados.

Embora

a

maioria
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FIGURA 2.8.

Acessibilidade à água por localização

100

Percentagem

80
60

18,8

28,3

43,3
26,4

33,4

40
20
0

44,4

51,4

34,5
7,7

Urbana

Rural
Água no local

<30 min

Nacional
>30 min

Não sabe

Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do Inquérito Demográfico à Saúde (IDS) (2016).
Nota: Os números incluem as fontes de água potável melhoradas e as não melhoradas.

CAIXA 2.1.

Padrões nacionais de qualidade da água em Angola

O Decreto Presidencial N.º 261/11 (Governo de Angola 2011), define os critérios de qualidade da água
apenas para a água não tratada. A água destinada ao consumo humano é classificada como A1, A2, ou
A3, tendo cada categoria o seu próprio conjunto de critérios e requisitos de tratamento. Em termos de
qualidade final da água potável, o Artigo 6 (1) estipula apenas que a água para consumo humano deve:
(a) não pôr em risco a saúde pública, (b) ter um bom paladar e ser esteticamente agradável para os
consumidores, e (c) não prejudicar ou deteriorar os sistemas de abastecimento de água potável. O artigo
6º (6) estipula: “Para todos os fins ou em caso de dúvida, aplicam-se as recomendações da Organização
Mundial de Saúde (OMS) relativas à qualidade da água”.
Portanto, o pressuposto é que as Directrizes para a Qualidade da Água Potável (OMS 2011) são aplicadas; no
entanto, o texto poderia beneficiar de uma linguagem mais explícita. Uma vez que a abordagem genérica do
decreto introduz a subjectividade na interpretação dos critérios de qualidade da água potável, esta poderá
não ser a abordagem mais rentável nesta fase inicial. Em muitas circunstâncias, particularmente quando os
custos dos testes laboratoriais excedem os orçamentos operacionais, ou quando o acesso à monitorização e
aos testes é limitado, esta abordagem pode dissuadir os operadores de fazer mesmo as análises mais básicas.
Como detalhado no Capítulo 5 deste relatório, uma avaliação institucional revelou que a força institucional limitada a nível local e a capacidade técnica relacionada com a qualidade da água não é diferente.
Assim, o Governo de Angola pode querer considerar a possibilidade de legislar a adesão a um conjunto
de parâmetros críticos mas básicos da qualidade da água em primeira instância, ao mesmo tempo que
oferece formação e criação de capacidades em todas as facetas de monitorização da qualidade da água
potável - desde a amostragem às análises laboratoriais, passando pela interpretação dos resultados, até
à manutenção de registos - e garantir o acesso a laboratórios certificados, antes de expandir a legislação
para incluir uma lista mais abrangente de parâmetros.
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Tratamento de água potável a nível doméstico, por localização

FIGURA 2.9.

100
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80

51,8
67

60
40

91
37,2
24,7

20
0

15

4,9
4,1

Urbana

10,7

Rural
Ferver

Desinfeção

Filtragem

Nacional
Outros

Nenhum

Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do Inquérito Demográfico à Saúde (IDS) (2016).
Nota: Como os inquiridos podiam indicar vários métodos de tratamento, as somas podem exceder 100.

CAIXA 2.2. A importância da recolha de dados e dos inquéritos harmonizados aos agregados familiares

Para estimar com precisão o progresso no sentido de atingir os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) das Nações Unidas e, especificamente, a gestão segura da água potável e do saneamento, é necessária
uma informação melhor e mais detalhada. Além disso, é essencial garantir que os inquéritos às famílias sejam
devidamente harmonizadas entre os países para permitir comparações precisas no espaço e no tempo.
Desde 2012, o Programa Conjunto de Monitorização tem vindo a colaborar com os Inquéritos de Indicadores
Múltiplos do Fundo das Nações Unidas para a Infância para aperfeiçoar as perguntas dos inquéritos de
modo a melhorar o seu alinhamento com os ODS. A este esforço de harmonização é central a incorporação
de questões sobre a gestão de excrementos a nível doméstico e a adição de um módulo de amostragem
da qualidade da água (JMP 2018). Os ODSs também realçam a necessidade de registar as desigualdades
no acesso à água, saneamento e higiene (ONU-Água 2017). Por exemplo, para provocar potenciais preconceitos de género, o Programa Conjunto de Monitorização recomenda incluir nos inquéritos aos agregados
familiares questões sobre a gestão da higiene menstrual e responsabilidades na recolha da água.
Programas abrangentes de recolha de dados e monitorização são críticos para a sustentabilidade do sector de WASH a longo prazo. Dados correctos e fiáveis são essenciais para a tomada de decisões eficazes
e para actividades que vão desde o funcionamento diário das instalações de água e saneamento até ao
desenvolvimento de políticas. A recolha de dados e a monitorização de rotinas são obviamente relevantes para a funcionalidade das instalações de água e saneamento, mas os seus benefícios socioeconómicos
e ambientais mais amplos são muitas vezes negligenciados. Por exemplo, os dados sobre a disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos são importantes para garantir as reservas adequadas de água
potável segura e à protecção ambiental. Do mesmo modo, são necessários dados ao nível das famílias
para garantir que as políticas e programas sejam adequadamente concebidos para garantir um acesso
equitativo e justo para todos.
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soluções de tratamento final a nível nacional impede

posição em termos de cobertura. Mais da metade dos

a estimativa do acesso ao saneamento gerido com

angolanos sem acesso a água potável básica vive em

segurança, embora uma análise detalhada do sanea-

apenas cinco províncias: Huíla, Cuanza Sul, Uíge,

mento urbano em três cidades angolanas (apresen-

Huambo, e Benguela (Figura 2.10). Não só a Huíla e

tada no Capítulo 3 deste relatório) sugira que menos

Cuanza Sul são o local de residência do maior número

de 1 porcento dos lodos fecais e águas residuais que

de pessoas sem um acesso a água básica, mas tam-

são recolhidas são adequadamente tratadas.

bém onde partes significativas das suas populações
(31 e 38 porcento, respectivamente) dependem da

2.5 Acesso aos serviços de WASH
por província

água de superfície (Figura 2.11). Os residentes em

As taxas de acesso aos serviços de WASH nas províncias

pensos a não terem acesso aos serviços de WASH

podem não reflectir o número absoluto de pessoas
necessitadas. A província de Luanda tem a maior taxa
de acesso a pelo menos água potável básica do país
(87 porcento), mas ocupa o sexto lugar em termos do
maior número de pessoas necessitadas (perto de
1 milhão). Em contraste, é no Bengo que residem
aproximadamente 240.000 pessoas que não têm
acesso a uma água potável básica, mas ocupa a 14ª

aglomerados periurbanos são particularmente pro(Caixa 2.3). O Anexo A oferece uma comparação
detalhada das taxas de acesso e do número de
pessoas necessitadas por província.
A província de Luanda tem a maior taxa de acesso a
um saneamento básico (72 porcento), mas ocupa
o sexto lugar em termos do maior número de pessoas
necessitadas (perto de 2,1 milhões). Mais intuitivamente, a Huíla tem uma das mais baixas taxas de

FIGURA 2.10. Percentagem da população com acesso (esquerda) e número de pessoas sem acesso (direita) a
serviços de água básicos

Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do JMP (2019).

18

Diagnóstico do sector de WASH de Angola: Um apelo urgente à acção

FIGURA 2.11. Percentagem da população (esquerda) e número de pessoas (direita) que contam com a água de
superfície para beber

Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do JMP (2019).

CAIXA 2.3.

Aglomerados periurbanos

A taxa de crescimento populacional de Angola tem-se mantido acima dos 3 porcento desde o início do
milénio. Coincidindo com o fim em 2002 da guerra civil que durou quase 30 anos, a população do país
quase duplicou entre 2002 e 2017, e esta tendência deverá continuar no futuro previsível (Banco Mundial
2019b). O elevado crescimento levou a uma rápida urbanização: aproximadamente 65 porcento da população reside agora nas cidades. Mais de um terço de todos os Angolanos reside na província de Luanda,
a área metropolitana com maior crescimento em África. Aproximadamente metade dessa população vive
em bairros periurbanos (Cain 2018) onde o acesso a água do sistema público, saneamento e serviços de
higiene é limitado.
Um inquérito recente às famílias em Luanda, Lubango e Moçâmedes, como parte desta avaliação, indica
que as comunidades periurbanas destas cidades têm duas a cinco vezes menos probabilidade de estarem
ligadas a um sistema de abastecimento de água canalizada do que os seus vizinhos que não vivem em
áreas periurbanas e ainda menos probabilidades de beneficiarem de ligações a um sistema de esgotos.
Como a maioria das áreas urbanas do país, grande parte da população periurbana (aproximadamente
90-95 porcento da área do estudo) usa sistemas de saneamento locais. No entanto, menos de um terço
das águas residuais ou dos lodos fecais é gerido adequadamente; menos de 1 porcento são tratadas numa
unidade de tratamento.
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FIGURA 2.12. Percentagem da população com acesso (esquerda) e número de pessoas sem acesso (direita) a
uma água de melhor qualidade nas suas casas

Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do JMP (2019).

FIGURA 2.13. Percentagem da população com acesso (esquerda) e número de pessoas sem acesso (direita) a
serviços de saneamento básicos

Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do JMP (2019).
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FIGURA 2.14.

ao ar livre

Percentagem da população (esquerda) e número de pessoas (direita) que praticam a defecação

Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do JMP (2019).

FIGURA 2.15. Percentagem da população com acesso (esquerda) e número de pessoas sem acesso (direita) a
serviços de higiene básicos

Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do JMP (2019).
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acesso (21 porcento) e o segundo maior número de

melhorada, independentemente do género do chefe

pessoas

de família (Figura 2.16).

necessitadas

(ligeiramente

menos

de

2,1 milhões). Apenas quatro províncias - Luanda,

Nas famílias sem ligação a água canalizada, as

Huíla, Benguela e Cuanza Sul - acolhem quase

mulheres e as raparigas suportam o fardo de ir buscar

metade das pessoas sem acesso ao saneamento

água. Em aproximadamente 72 porcento dos casos,

básico. O Bengo tem o menor número de pessoas

as mulheres e as raparigas são responsáveis por ir

necessitadas (aproximadamente 187.000) e a quarta

buscar água, um padrão que varia pouco entre as

maior taxa de cobertura do país. Mais de metade de

áreas urbanas e rurais (Figura 2.17).9

todas as pessoas que praticam a defecação ao ar livre

As famílias chefiadas por mulheres e homens têm um

vive em apenas três províncias: Huíla (aproximada-

acesso aproximadamente igual aos serviços de sanea-

mente 1,7 milhões), Cuanza Sul (pouco menos de

mento e à higiene. Cerca de 68 porcento das famílias

2 milhões), e Benguela (pouco mais de 1 milhão).

chefiadas por homens têm acesso a um saneamento

Embora Luanda tenha uma das maiores taxas de

limitado, em comparação com 63 porcento das

acesso a instalações de higiene básicas (46 porcento),

famílias chefiadas por mulheres (Figura 2.18). Cerca

mais luandeses não têm acesso a uma instalação de

de 40 porcento das famílias chefiadas por homens

lavagem das mãos do que em qualquer outra província.

têm acesso a pelo menos um saneamento limitado,

Na verdade, quase 3 milhões de luandenses não têm

em comparação com 38 porcento das famílias

instalações para lavar as mãos, uma vez e meia mais

chefiadas por mulheres (Figura 2.19).

pessoas do que a província mais carenciada,
Benguela, onde cerca de 2 milhões de pessoas estão

2.6.2

Sucesso escolar

necessitadas. No total, aproximadamente metade

O acesso a níveis mais elevados de serviços de WASH

dos angolanos sem uma estação de lavagem de mãos

está positivamente correlacionado com o nível de edu-

vive em apenas quatro províncias - Luanda,

cação do chefe de família. Quase todas as famílias em

Benguela, Huíla e Cuanza Sul - apesar de sete províncias terem mais de 1 milhão de habitantes sem uma
estação de lavagem de mãos.

FIGURA 2.16.
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Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do Inquérito Demográfico
à Saúde (IDS) (2016).
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FIGURA 2.17.
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Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do Inquérito Demográfico à Saúde (IDS) (2016).

FIGURA 2.18. Acesso ao saneamento por género do
chefe de família

FIGURA 2.19.
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100

100

Percentagem

6
60

18

32

80
Percentagem

26

80

6
21

40
49

20
0

Acesso à higiene por género do chefe

40
20

42

0
Masculino
Saneamento básico
Saneamento não melhorado

Feminino
Saneamento limitado
Defecação ao ar livre

60

62

15

13

25

24

60

Masculino

Higiene básica

Feminino

Sem instalações para lavar as mãos

Higiene limitada
Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do Inquérito Demográfico
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à Saúde (IDS) (2016).

que o chefe de família tem mais do que uma educação

água e saneamento básico (Figuras 2.20 e 2.21). No

secundária têm acesso a pelo menos água e sanea-

entanto, menos de metade das famílias em que o chefe

mento limitados e mais de dois terços tem acesso a

de família não tem qualquer escolaridade, têm acesso
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FIGURA 2.20.

Acesso à água por nível de escolaridade do chefe de família
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Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do Inquérito Demográfico à Saúde (IDS) (2016).

FIGURA 2.21.

Acesso ao saneamento por nível de escolaridade do chefe de família
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a água e saneamento e mais de metade recorre a águas

2.6.3

de superfície e pratica a defecação ao ar livre. O acesso

O acesso a níveis mais elevados de serviços de WASH

a uma estação de lavagem das mãos também aumenta
com o aumento do nível de escolaridade (Figura 2.22).

24

Riqueza da família

está positivamente relacionado com o nível de riqueza
da família. Quase todas as famílias em que o chefe de
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FIGURA 2.22.

Acesso a instalações de higiene por nível de escolaridade do chefe de família
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Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do Inquérito Demográfico à Saúde (IDS) (2016).

FIGURA 2.23.

Acesso à água por quintil de riqueza
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Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do Inquérito Demográfico à Saúde (IDS) (2016).

família tem mais do que uma educação secundária

enquanto apenas 15 porcento tem acesso a água

têm acesso a água e saneamento limitados e 75% têm

básica. O inverso também é verdade. Apenas

acesso a serviços de água básicos (Figura 2.23). Em

2 porcento das famílias mais ricas dependem de uma

contraste, apenas 27 porcento das famílias do quintil

fonte de água não melhorada, em comparação com

mais pobre têm acesso a pelo menos água limitada,

74 porcento das famílias mais pobres. O acesso ao
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saneamento e à higiene está relacionado de forma

das famílias mais pobres (Figura 2.24). De igual

semelhante com a riqueza da família. Menos de

modo, cerca de 63 porcento das famílias chefiadas

1 porcento das famílias mais ricas dependem de uma

por homens têm acesso a instalações de higiene

fonte de água não melhorada ou praticam a defe-

limitadas, em comparação com 24 porcento das

cação ao ar livre, em comparação com os 88 porcento

famílias mais pobres (Figura 2.25).

Acesso ao saneamento por quintil de riqueza

FIGURA 2.24.

1
3

100
14

Percentagem

80

60

9

41

0
12

35

31

82

12
87

15

40

61
20

0

47
6
4
9

33

Mais pobres

Pobres

Saneamento básico

Intermédio

Saneamento limitado

Mais ricos

Saneamento não melhorado

Mais ricos
Defecação ao ar livre

Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do Inquérito Demográfico à Saúde (IDS) (2016).

Acesso à higiene por quintil de riqueza

FIGURA 2.25.
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Fonte: Cálculos originais, utilizando os dados do Inquérito Demográfico à Saúde (IDS) (2016).
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Mais ricos

2.6.4

Idade

2.7 Serviços de WASH nas escolas

O acesso aos serviços de WASH varia de acordo com a
idade do chefe de família. Em média, metade de todas
as famílias chefiadas por alguém com menos de
65 anos tem acesso à água básica, enquanto este
número diminui para 42 porcento quando o chefe de
família tem mais de 65 anos (Figura 2.26). As famílias
chefiadas por alguém entre os 46 e 65 anos têm mais
probabilidade de ter acesso a níveis mais elevados de
saneamento e higiene do que as chefiadas por
indivíduos de outras faixas etárias (Figuras 2.27 e 2.28).
As famílias em que o chefe tem entre 15 e 29 anos têm
menos probabilidades de ter acesso a um saneamento básico do que qualquer outro grupo etário. No
entanto, as famílias com um chefe com mais de
65 anos têm mais probabilidades de praticar a defecação ao ar livre do que qualquer outro grupo.

FIGURA 2.26.

As crianças que frequentam as escolas de Angola estão
privadas de acesso a infra-estruturas e serviços básicos
de WASH. Em 2015, respondendo à falta de dados de
elevada qualidade sobre os serviços de WASH nas
escolas, a Direcção Nacional de Educação Geral e os
seus homólogos provinciais fizeram um rápido
inquérito sobre o acesso aos serviços de WASH nas
escolas.10 Um conjunto de perguntas com respostas
sim ou não foi enviado a 600 escolas em seis províncias (Luanda, Huíla, Huambo, Bié, Cunene, e
Namibe). Apesar das deficiências no processo de
selecção dos locais que levaram a um resultado tendencioso para as escolas urbanas em algumas províncias e que influenciou os resultados ao inflacionar as
taxas de acesso, a situação é inegavelmente difícil.
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Acesso ao saneamento por idade do chefe de família

FIGURA 2.27.
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FIGURA 2.28.

Acesso a instalações de higiene por idade do chefe de família
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CAIXA 2.4.

Gestão da higiene menstrual e do nível de educação das raparigas

Sete relatórios de países da série “WASH Poverty Diagnostic” (Banco Mundial 2017a) comunicaram a
inadequação de instalações para a gestão da higiene menstrual nas escolas e os efeitos dessas deficiências nos resultados educativos das raparigas. No Tadjiquistão, por exemplo, embora a maioria das escolas
tivesse instalações sanitárias separadas para raparigas e rapazes, apenas 2 porcento das escolas tinha
água disponível nos cubículos das raparigas para uma gestão segura da higiene menstrual. Da mesma
forma, no Níger apenas uma em cada quatro escolas tinha latrinas funcionais, privadas e acessíveis que
permitiam às alunas praticar adequadamente a gestão da higiene menstrual, comprometendo assim os
resultados educacionais das mulheres e raparigas nesse país. O diagnóstico na Tanzânia também descobriu que a frequência escolar durante a menstruação foi afectada pelas instalações de WASH nas escolas
que não cumprem as normas. O caso no Bangladesh foi semelhante. Nesse país, apenas 8 porcento das
escolas tinha uma casa de banho separada com água e sabão, resultando num quarto das alunas não ir à
escola durante a menstruação e mais de um terço afirmar que os desafios menstruais afectavam negativamente o seu desempenho escolar. O estudo no Panamá calculou que no caso específico das raparigas
que frequentam o sexto ano, estas são 6 a 10 pontos percentuais mais propensas a faltar pelo menos um
dia às aulas durante os últimos seis meses, em comparação com os rapazes do mesmo ano ou as raparigas
dos anos abaixo.

As escolas em áreas urbanas têm mais probabili-

poços abertos e 4 porcento de fontes públicas, e

dades de ter acesso a água do que as escolas nas áreas

20 porcento têm água entregue por um camião cis-

periurbanas e rurais. As escolas em áreas urbanas têm

terna.11

mais probabilidade de beneficiar de uma infra-es-

38 porcento das escolas inquiridas tem acesso a um

trutura já existente para a água Por outro lado, as

abastecimento de água potável dedicado, sendo que

escolas nas zonas periurbanas e rurais têm menos

apenas um pequeno número fornece água tratada.

De

uma

forma

preocupante,

apenas

probabilidade de ter um abastecimento de água e

A maioria das escolas (76 porcento) tem algum tipo

mais probabilidade de ter um sistema degradado.

de instalação sanitária para alunos e professores; no

Em média, 45 porcento das escolas inquiridas têm

entanto, em média, apenas 67 porcento das instalações

acesso à água; contudo, este valor varia de um

sanitárias estão funcionais. Embora a taxa de funcio-

mínimo de 7 porcento no Cunene a um máximo de

nalidade seja geralmente superior a 50 porcento,

86 porcento no Namibe. Em geral, 30 porcento das

apenas 11 porcento destas instalações sanitárias

escolas estão ligadas a uma rede (das quais

estão funcionais no Cunene. As latrinas com fossa

23 porcento estão operacionais), 15 porcento utili-

séptica são o tipo mais comum de instalações sani-

zam uma bomba manual (das quais cerca de uma em

tárias nas escolas inquiridas, seguidas pelas latrinas

cada quatro está funcional), 11 porcento dependem

de fossa. Os resultados sugerem um fraco entendi-

de poços protegidos, 4 porcento dependem de

mento nas escolas sobre práticas seguras de
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saneamento e higiene. Por exemplo, muitos dos

obstáculos mais pertinentes incluem a completa falta

inquiridos não consideraram a defecação numa área

de um orçamento para as escolas primárias fornecerem

aberta perto da escola como “defecação ao ar livre”.

serviços básicos de WASH, incluindo operação e

E apesar de muitas escolas terem latrinas, 45% das

manutenção de rotina, e a falta de formação de

escolas indicaram que a defecação ao ar livre era uma

professores em higiene.

prática comum. Excepcionalmente poucas escolas

Apenas cerca de um quarto das casas de banho são

(5 porcento ou menos) têm acesso a casas de banho.

consideradas limpas, e apenas um terço são separadas

A média de alunos por instalação sanitária ou latrina

por sexo. Esta é uma barreira para as raparigas, em

é insustentavelmente elevada em quase todas as esco-

particular, que devem ter acesso a casas de banho

las, variando de um mínimo de 93 no Bié até um máximo

separadas, que podem ser trancadas e que estejam

de 853 na Huíla. As taxas de defecação ao ar livre são

limpas, assim como a instalações para lavagem

mais altas nas escolas com menos casas de banho e

das mãos, se quiserem praticar uma gestão eficaz da

latrinas disponíveis por aluno. O número médio de

higiene menstrual, cuja falta tem provocado uma

professores por sanita ou latrina é muito inferior e

redução da frequência à escola. Por exemplo, uma

varia de 15 em Luanda a 47 na Huíla.

meta-análise de 138 estudos sobre a gestão da higiene

Embora muitas escolas tenham estações de

menstrual na Índia revelou que até um quarto de

lavagem das mãos, muitas delas não estão a funcio-

todas as raparigas disseram que faltavam à escola

nar. As taxas de acesso às estações de lavagem das

durante seus períodos (Van Eijk et al. 2016).

mãos variaram de um valor preocupantemente baixo

Para além das más instalações, os baixos resulta-

de 9 porcento no Cunene para um valor menos que

dos escolares para as raparigas também podem estar

satisfatório de 61 porcento em Luanda. O sabão

relacionados com a falta de consciência geral sobre o

estava disponível em cerca de metade dos casos em

ciclo menstrual. Por exemplo, o estudo do Bangladesh

Luanda (53 porcento) e no Namibe (49 porcento). Nas

descobriu que apenas 6% das escolas dão educação

outras quatro províncias, as taxas de acesso ao sabão

sobre a gestão da higiene menstrual e 74% dos

eram inferiores a 17 porcento. Por fim, embora exista

estudantes acreditam que certas actividades não

alguma familiaridade com a importância dos clubes

religiosas (como sair, cozinhar ou comer certos tipos

de higiene, muito poucos existem. Luanda tem o

de alimentos) são proibidas durante a menstruação

maior número desses clubes, com 45 porcento; nas

por razões de saúde.

outras cinco províncias, menos de 20 porcento das
escolas têm clubes de higiene.
Várias barreiras impedem um melhor acesso aos
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2.8 Observações finais

serviços de WASH nas escolas. Embora os resultados

Em geral, as taxas de acesso a instalações sanitárias

sugiram que as escolas estão interessadas em desem-

melhoradas têm aumentado substancialmente ao

penhar um papel activo no melhoramento do acesso

longo do tempo em Angola, no entanto, o país não

aos serviços de WASH e na promoção de uma boa

tem feito progressos proporcionais no acesso à água

higiene, o estudo identificou várias barreiras chave

potável melhorada. As áreas urbanas são geralmente

para resolver o que poderia ser descrito como uma

mais bem servidas do que as rurais em todos os indi-

crise. Além de expandir a qualidade e o acesso à

cadores. A diferença pode ser parcialmente expli-

infra-estrutura e serviços de WASH, alguns dos

cada pelo aumento significativo da população de
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Angola, que duplicou ao longo do período de 15 anos

Anotações

avaliado, principalmente nas áreas urbanas. As taxas

1. O ODS 6 tem oito metas globais e onze indicadores que cobrem todo o

de acesso que são calculadas em termos de percentagens da população não reflectem necessariamente a
necessidade real, especialmente nas províncias
muito povoadas como Luanda, Benguela, Huambo,
Huíla e Cuanza Sul, onde o número de habitantes

espectro do acesso aos serviços de água, incluindo água potável,
gestão adequada das águas residuais, eficiência do sector da água,
gestão integrada dos recursos hídricos e protecção dos ecossistemas
aquáticos. As metas 6.1 e 6.2 concentram-se no acesso à infra-estrutura
doméstica para WASH: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6.
2. O JMP actualiza regularmente o seu conjunto de dados globais à
medida que mais e melhores dados vão ficando disponíveis, origi-

pode ser um meio mais adequado para avaliar

nando ligeiras variações nos resultados ao longo do tempo. Por exem-

o acesso aos serviços de WASH.

plo, Angola fez o primeiro Censo Geral da População e Habitação em
mais de 40 anos em 2014, o que levou a uma revisão radical dos dados

As taxas de acesso mais elevadas a níveis cada vez

sobre a distribuição da população pelo Fundo das Nações Unidas para

mais elevados de serviços de WASH estão fortemente

a População (UNPF) em 2018. Especificamente, o país viu um grande

associadas à educação e à riqueza. Por exemplo,
74 porcento das famílias no quintil mais baixo de
riqueza dependem de uma fonte de água não
melhorada enquanto 82 porcento das famílias nos
dois quintis mais baixos praticam a defecação ao ar
livre. Além disso, embora o acesso aos serviços de
WASH não esteja condicionado pelo género do chefe
de família, persistem os preconceitos de género nas

aumento da população urbana como resultado da migração interna, e
embora o JMP produza estimativas urbanas e rurais separadas para o
acesso aos serviços de WASH, os dados do UNPF são utilizados para
calcular as taxas nacionais de acesso aos serviços de WASH.
Consequentemente, uma mudança na distribuição da população
entre as áreas urbanas e as rurais irá afectar as estatísticas relativas ao
acesso nacional aos serviços de WASH. Além disso, a água fornecida
através de vendedores privados de água foi reclassificada de água não
melhorada nos ODM para água melhorada nos ODS. Finalmente, as
diferentes metodologias para calcular o acesso aos serviços de WASH
(por exemplo, condições de fronteiras e ponderação), também podem
levar a ligeiras variações nos resultados finais.

actividades de recolha de água: as mulheres e as

3. O acesso à água potável melhorada para a África Subsaariana aumen-

raparigas são responsáveis, numa percentagem

tou de 54,6% para 74,2% entre 2000 e 2017 (OMS e UNICEF 2019).

esmagadora, por ir buscar água. A idade está de

4. De acordo com as estimativas do Banco Mundial (2019b), a pop-

alguma forma relacionada com as taxas de acesso,
tendo os segmentos mais jovens e mais velhos da
população menos acesso do que os que se encontram
a meio da faixa etária.

ulação de Angola era de 16.395.473 em 2000. Aumentou para
29.816.748 em 2017: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.
TOTL?locations=AO.
5. O acesso ao saneamento melhorado para a África Subsaariana aumentou de 38,1% em 2000 para 48,8% em 2017 (OMS e UNICEF 2019).

O acesso aos serviços de WASH nas escolas
Angolanas é globalmente baixo, varia por área, e é
restringido pelo financiamento limitado e pela falta
de formação, entre outros obstáculos. O rácio actual
de estudantes por casas de banho e latrinas é excepcionalmente elevado e provavelmente contribui para
a prática continuada da defecação ao ar livre. As
raparigas são especialmente prejudicadas pela falta

6. Em 2000, foi estimado que a População Rural de Angola era de
8.183.472. Em 2019, tinha subido para 10.483.867 (https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL?locations=AO&view=chart),

um

aumento inferior a 30 porcento. Em contraste, a população urbana de
Angola mais do que duplicou durante o mesmo período, de 8.212.001
para 19.332.881. A população urbana constitui agora 65 porcento da
população total (Banco Mundial 2019b).
7. O DHS é um inquérito representativo a nível nacional feito em mais
de 90 países em todo o mundo. O trabalho de campo para o DHS 201516 de Angola foi realizado entre Novembro de 2015 e Fevereiro de
2016. Estima-se que participaram cerca de 16.109 famílias. A uti-

de acesso a instalações sanitárias limpas e à água

lização de diferentes conjuntos de dados pode resultar em pequenas

necessária para a prática de uma gestão segura e

diferenças nos números reportados ao longo deste relatório. As dif-

eficaz da higiene menstrual.

erenças entre o DHS e este relatório podem ser atribuídas, em grande
parte, à utilização de diferentes esquemas de classificação. Na
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medida do possível, este relatório segue a convenção do JMP para

WASH. Um relatório recente sobre o progresso em WASH (OMS

classificação dos tipos de infra-estruturas e níveis de serviço de

e UNICEF 2019) concluiu que, globalmente, “as mulheres e as rapari-

WASH.

gas são responsáveis pela recolha de água em 8 de cada 10 agregados

8. A água canalizada é uma das várias fontes de água potável
melhoradas, mas não é necessariamente gerida com segurança.

10. Esta secção apresenta um breve resumo das conclusões descritas com

Outras fontes de água potável melhorada incluem poços ou furos de

maior detalhe no relatório completo publicado pela UNICEF (2016a).

captação, poços cavados protegidos, fontes protegidas, água da

O inquérito não pretendia ser estatisticamente representativo de

chuva e água engarrafada ou entregue localmente.
9. O fardo que as mulheres enfrentam na recolha de água é uma das formas mais claras de desigualdade de género no acesso a serviços de
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familiares que devem recolher a água fora das suas casas”.

todas as escolas de Angola; no entanto, os resultados são susceptíveis
de ser indicativos da situação geral.
11. As escolas podiam seleccionar mais do que uma opção.
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Capítulo 3

Destaque para os serviços de
WASH em ambientes urbano:
Uma história de três Cidades
P ONTOS MAIS IMP ORTANTES

• O acesso à água canalizada nas cidades varia significativamente de
acordo com a localização; os residentes urbanos têm entre 1,8 e 5,2
vezes mais probabilidades do que os residentes periurbanos de ter
acesso a água canalizada nas suas casas.
• O acesso ao saneamento básico é significativamente maior nas
áreas urbanas (68-78 porcento) do que nas áreas periurbanas
(23-32 porcento), a maioria das famílias (80-90 porcento) depende
de soluções de saneamento locais, embora 12-23 porcento das
famílias dependa de instalações partilhadas.
• As actuais estruturas para as taxas de saneamento favorecem as
famílias com ligações de esgotos existentes, que provavelmente
serão famílias ricas localizadas em centros urbanos.
• O trabalho de campo preliminar mostra que a maioria das escolas
está equipada com instalações de WASH, mas não o suficiente para
satisfazer a procura e que além disso, essas instalações são mal
mantidas.

O abastecimento de água e o saneamento básico tem sido um problema grave
e crónico nas cidades angolanas, onde reside a maior parte da população do
país. As ligações entre a doença e a densidade populacional são amplamente
aceites. Em especial, a densidade populacional é um factor significativo na
propagação de doenças infecciosas relacionadas com a água (Yang et al. 2012).
Com isto em mente, este capítulo explora as nuances do acesso aos serviços de
WASH, especificamente ao saneamento, em bairros urbanos e periurbanos1
através de casos de estudo detalhados de Luanda (Luanda), Lubango (Huíla),
e Moçâmedes (Namibe).
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Estas três cidades foram seleccionadas porque

No total, 948 famílias no Lubango, 403 famílias em

incluem uma grande percentagem da população

Moçâmedes e 115 famílias em Luanda foram entrev-

urbana de Angola e representam uma mistura de

istadas para este estudo. Mais detalhes sobre a met-

condições geográficas e de realidades de abasteci-

odologia de amostragem, incluindo cálculos de

mento de água e saneamento. Para este estudo, os

tamanho da amostra, estão incluídos no Anexo B.

inquéritos realizados às famílias entre Julho e
Setembro de 2019 foram concebidos através de uma
abordagem de Amostragem Espacial Sistemática
Centrada, ou seja, uma estratégia baseada em mapas,
bem adaptada a locais urbanos na África Subsaariana

3.1 O acesso aos serviços de WASH das
famílias nas zonas urbanas e rurais
3.1.1 
Água potável para as famílias nas zonas
urbanas

onde muitas pessoas vivem em comunidades com
baixos rendimentos, os serviços de WASH são partic-

Os serviços de abastecimento de água nas três cidades

ularmente deficientes, e os dados detalhados do

não mostram um padrão claro. De uma forma geral,

censo raramente são actualizados. Um inquérito

uma

recentemente

Luanda

Moçâmedes (44 porcento) é cliente da EPAS

(Banco Mundial 2020), foi utilizado para comple-

recém-formada do que no Lubango (27 porcento)2

mentar a recolha de dados primários.

(Figura 3.1). Cerca de 23 porcento da população do

feito

às

famílias

em

maior

da

população

em

Após a definição das áreas a cobrir pelo inquérito, a

Lubango depende de fontes autogeridas; mais

metodologia exige que seja feita a divisão de cada

22 porcento obtém água potável através da ligação

área em zonas de igual tamanho e a obtenção das

de um vizinho. Cerca de 10 porcento da população

coordenadas do sistema de posicionamento global

do Lubango depende de fontes autogeridas; mais

do centro da zona. É feito um inquérito a uma pessoa

22 porcento obtém água potável através da ligação

que cumpra os critérios de inclusão pertencente à

de um vizinho.

família que resida o mais próximo possível dessas

Existe uma grande disparidade no acesso aos
serviços de água potável canalizada em favor das

coordenadas.
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percentagem

O quadro de amostragem para o Lubango e

zonas urbanas em detrimento das zonas periurbanas.

Moçâmedes foi definido como todas as áreas resi-

As populações urbanas têm taxas de acesso a água

denciais dentro dos limites administrativos dos

canalizada a muito superiores do que as populações

municípios, assim como a expansão urbana na

periurbanas nas três cidades (Figura 3.2). Quando

periferia das cidades. Não foi possível atingir o

se comparam as zonas urbanas e periurbanas, con-

tamanho

nas

stata-se que 94 porcento dos residentes urbanos

centralidades, pois verificou-se que as centralidades

são clientes da empresa, contra apenas 37 porcento

no Lubango e no Moçâmedes estavam apenas par-

dos residentes periurbanos em Moçâmedes. Existe

cialmente ocupadas (com cerca de 10 porcento das

uma tendência similar no Lubango, em que

habitações ocupadas). Em Luanda, pelo contrário, o

71 porcento dos residentes urbanos e 37 porcento

inquérito visava verificar as respostas do inquérito

dos periurbanos são clientes da empresa. A maior

anterior e validar os dados sobre o tipo de unidade de

taxa de acesso à água canalizada encontra-se nas

contenção fecal utilizada pelos agregados familiares.

zonas

necessário

para

a

amostragem
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urbanas

de

Moçâmedes.3

As

fontes

FIGURA 3.1.
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alternativas mais predominantes de água potável

no Lubango e em Moçâmedes, respectivamente,

para os residentes periurbanos são cisternas e

não tem acesso ao saneamento, a grande maioria

pequenos vendedores móveis privados em Luanda

das quais se encontra em zonas periurbanas

(30

(Figura 3.5). Cerca de 18 porcento da população

porcento),

poços

cavados

protegidos

no

Lubango (53 porcento), e água engarrafada ou em

per-urbana

bidons em Moçâmedes (figura 3.3). As taxas de

Moçâmedes não tem acesso a instalações sani-

acesso à água potável canalizada em toda a cidade

tárias, em comparação com apenas 1 porcento e

variam de 17 a 48 porcento.

2 porcento da população urbana, respectivamente.

3.1.2 
Saneamento para as famílias nas zonas
urbanas

Lubango

e

25

porcento

em

As famílias sem acesso a uma instalação sanitária
dependem de “sanitas com sacos de recolha” ou
praticam a defecação ao ar livre.4

Foi utilizado um quadro de avaliação a nível munici-

Quase o dobro das famílias depende de saneamento

pal que considera toda a cadeia de serviços de

partilhado em Luanda do que em Moçâmedes e no

saneamento desde a contenção doméstica até

Lubango (Figura 3.6). A grande maioria das insta-

à

recolha, transporte, tratamento e eliminação

lações partilhadas está localizada dentro da casa do

(Figura 3.4), para analisar os serviços de saneamento

inquirido ou de um vizinho, na propriedade do

público e doméstico em Luanda, Lubango e

inquirido ou de um vizinho, ou dentro de complexos

Moçâmedes.

onde várias famílias vivem juntas.

O acesso aos serviços de saneamento em todas as

As soluções de gestão no local dominam em todos

três cidades é relativamente elevado A Figura 3.5 mos-

os tipos de áreas urbanas. Como no resto do país, a

tra o acesso aos serviços de saneamento melhorado e

maioria das pessoas na área do estudo que têm

não melhorado nas três cidades estudadas. A Figura

acesso a soluções de gestão de saneamento utiliza

mostra que todas as cidades excedem a taxa nacional

soluções de gestão locais (90-95 porcento). No

de acesso a um saneamento melhorado. No entanto,

entanto, 6 porcento da população periurbana no

apesar do aumento significativo do acesso a nível

Lubango e 10 porcento em Luanda tem acesso a

nacional, as observações sugerem que o acesso nas

redes de esgotos (Figura 3.7). Com base nas entrev-

áreas urbanas tem piorado ao longo do tempo. O

istas realizadas, o estudo descobriu que aproxima-

declínio da cobertura de saneamento pode ser expli-

damente 60 porcento das instalações sanitárias

cado pela crescente migração para as cidades,

inicialmente comunicadas como sendo fossas

resultando em aumentos populacionais que não são

sépticas eram, de facto, sanitas com descarga para

compensados pelo crescimento paralelo no acesso

para um tanque sem fundo.5

aos serviços, e também pela diminuição dos investimentos em saneamento no orçamento nacional.
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no

O acesso às redes de esgotos é significativamente
maior nas zonas urbanas do que nas zonas periurbanas.

Lubango e Moçâmedes mostram diferenças mar-

A diferença no acesso aos esgotos é especialmente

cantes no acesso aos serviços de saneamento nas

acentuada no Lubango e em Moçâmedes, onde os

suas áreas urbanas e periurbanas. Quase todas as

residentes urbanos têm acesso às redes de esgotos

famílias têm acesso a uma rede de saneamento em

com taxas quase seis (Lubango) e oito (Moçâmedes)

Luanda. Em contraste, 17 e 22 porcento das famílias

vezes superiores às dos residentes periurbanos. Isso
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deve-se em parte ao facto das redes de esgoto terem

como parte dos serviços básicos oferecidos nos

sido historicamente desenvolvidas nos centros

novos centros das cidades, levando a taxas de acesso

urbanos tradicionais e agora estão a ser incluídas

mais altas nas áreas urbanas. No entanto, a cobertura

FIGURA 3.3.

Acesso de toda a cidade a água potável por prestador de serviço, dividida por cidade e por área
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FIGURA 3.5.

área urbana
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FIGURA 3.7.

Acesso ao saneamento dentro e fora do local por cidade e estado periurbano/cidade
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da cidade permanece muito baixa, variando entre

tratadas. Por exemplo, em Luanda e no Lubango, 3 e

7 e 9 porcento.

2 porcento das águas residuais, respectivamente,

3.2 Prestação de serviços de saneamento
3.2.1 Gestão do saneamento em toda a cadeia de
serviços

entram na rede de esgotos mas não são entregues a
uma estação para tratamento, em vez disso, acabam
nas linhas de água locais. Mesmo em Moçâmedes,
que conta com uma estação de tratamento de águas

Como observado, a maioria dos residentes urbanos

residuais (ETAR) recentemente construída, apenas

depende de soluções de saneamento locais que exi-

1 porcento do total das águas residuais geradas na

gem um serviço adicional- ou seja, os fornecedores

cidade são tratadas.

de serviços de gestão de lodo fecal devem evacuar os

No entanto, os “diagramas de fluxo dos esgotos”

resíduos e entregá-los num local de tratamento

(DFEs) indicam que 32 porcento dos resíduos fecais

adequado. No entanto, nenhuma das três cidades

em Luanda, 22 porcento no Lubango e 18 porcento

avaliadas tem uma estação de tratamento de lodo

em Moçâmedes são considerados como geridos

fecal, por isso o único resíduo gerido com segurança

com segurança, dado que os resíduos são elimina-

no local é o subconjunto de resíduos que está

dos com segurança num contentor ou enterrados

enterrado com segurança.

com segurança no local.6

Entre 7 e 9 porcento dos resíduos é evacuado dos

Foram desenvolvidas DFEs para cada cidade

lares para os esgotos, mas apenas o facto das águas

(Figuras 3.8, 3.9, e 3.10). Outras foram desenvol

residuais entrarem no esgoto não significa que sejam

vidas apenas para áreas periurbanas; no entanto,
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dado que as áreas periurbanas (incluindo as áreas

Lubango, e 33-55 porcento em Moçâmedes) esva-

de tipo requalificável e musseques) representam

ziam elas próprias as suas instalações com a ajuda

mais de 85% da população de cada cidade, não

de membros da família ou dos vizinhos. As famílias

houve distinção entre os dois conjuntos de DFEs.

que têm sanitas com descarga, que geram mais

3.2.2 Tipos de prestadores de serviços activos no
mercado local

água residual, são mais propensos a utilizar
os prestadores de serviços privados (informais
e formais) (Figura 3.11).

A escolha do prestador de serviços está fortemente

O sector privado é dominado por prestadores de

ligada ao tipo de infra-estrutura de saneamento que

serviços informais, especialmente em Moçâmedes.

uma família utiliza. A maioria das famílias com

O sector privado é mais activo no Lubango, onde

latrinas

melhoradas

serve aproximadamente metade da população,

(50 porcento em Luanda, 40-54,5 porcento no

dividida quase uniformemente entre prestadores de

simples

FIGURA 3.8.

ou

Gestão do lodo fecal em Luanda (DFE intermédio, nível 2)
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FIGURA 3.9.

Gestão do lodo fecal no Lubango (DFE intermédio, nível 2)
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serviços formais e informais. Por outro lado, o governo municipal e os serviços públicos são mais activos em Moçâmedes (servindo 53 porcento das
famílias). Aí, quase um terço da população depende
de prestadores de serviços informais, mas a prestação
de serviços formais é praticamente inexistente. As
famílias não estão, de uma forma geral, dispostas a
investir

na

manutenção

das

suas

instalações

sanitárias e muitas vezes elas próprias fazem estas
tarefas ou contratam prestadores de serviços
informais mais baratos.

3.2.3 Participação do sector privado na gestão do
saneamento
Os operadores privados formais e informais trabalham
em conjunto com os governos locais e os serviços
públicos para fornecer serviços de saneamento nas três
cidades. Os serviços de esvaziamento de fossas em
Luanda estão bem estabelecidos. Pelo menos cinco
empresas privadas têm operado formalmente na
cidade desde há muitos anos.7 Para os clientes
domésticos, comerciais e industriais, estas empresas
utilizam camiões pequenos e grandes para esvaziar
os fossas sépticas e as fossas. A maioria destes
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FIGURA 3.10.

Gestão do lodo fecal em Moçâmedes (DFE intermédio, nível 2)

Contenção
Saneamento
fora do local

Esvaziamento

Transporte

Tratamento

Contenção SN: 3%
22% do LF
contido não esvaziado

Contenção do LF - não esvaziado: 22%

Saneamento
do local

Contenção do
LF: 53%

LF não contido:
22%
Defecação ao
ar livre

Contenção do LF - esvaziado:
31%

LF entregue para
tratamento: 17%

LF não contido - esvaziado: 10%

20%

22%
20% defecação
ao ar livre

12% do
LF não
contido

24% do 3% do SN 2% WW
LF não
não
não
entregue entregue entregue
para
para
para
tratamento tratamento tratamento

Área local
Chave: WW: Águas residuais: LF: Lodo fecal, SN Sobrenadante

Vizinhos
Gerida com segurança

17% do LF
não tratado

78%

Cidade
Gerida sem segurança
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operadores tem vários camiões cisterna e fazem

Unidade Técnica de Gestão de Saneamento do

entre 10 e 25 trabalhos por dia. Os prestadores de

Governo Provincial do Luanda (UTGSL).

serviços indicam que os seus negócios têm sido

A rede de 150 km de Luanda combina as águas plu-

menos lucrativos desde a retracção económica em

viais e a rede de esgotos, que recolhe as águas resid-

2014 porque (i) o poder de aquisição das famílias

uais do centro tradicional da cidade e descarrega-as

diminuiu significativamente e (ii) surgiram prestado-

para os esgotos e os emissários marítimos no Oceano

res informais de serviços, oferecendo alternativas

Atlântico. A UTGSL é responsável por angariar fun-

mais baratas. Os prestadores de serviços informais

dos para manter a rede. Embora tenham sido con-

utilizam pequenas bombas e mangueiras para

struídas algumas ETARs isoladas, geralmente como

remover o lodo dos poços, que depois descarregam

parte de novos projectos habitacionais, nenhuma

nas caleiras próximas e nos esgotos abertos. Os esva-

delas está actualmente em operação e as águas resid-

ziadores formais, por outro lado, pagam uma taxa de

uais dos sistemas de recolha são alegadamente des-

despejo de lamas em locais oficiais designados pela

carregadas directamente no meio ambiente.8 Os
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FIGURA 3.11.

Prestadores de serviços de saneamento no Lubango e Moçâmedes
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Fonte: WSUP and DW, 2019.

planos da UTGSL para construir três novas ETARs em

todo o Lubango (Figura 3.13). Estes operadores repor-

Luanda Sul, Luanda Norte e Palmeiras ainda não se

taram que recolhem os resíduos utilizando os camiões

concretizaram.

cisterna e tractores que puxam o equipamento de aspi-

O governo municipal do Lubango fornece serviços de

ração montado num reboque. O Lubango tem uma

esvaziamento utilizando um tractor e uma unidade

rede combinada de águas pluviais e de esgotos que

móvel de esvaziamento. Além disso, os três operadores

data da época colonial e que é actualmente gerida pelo

privados de camiões cisterna oferecem serviços em

governo municipal mas será eventualmente entregue à
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FIGURA 3.13.

Equipamento público para esvaziamento de fossas no Lubango

Fonte: Workshop Água e Saneamento para os Pobres Urbanos e Desenvolvimento, 2019.

FIGURA 3.14.

Camiões cisterna municipais e privados de esvaziamento por aspiração em Moçâmedes

Fonte: Workshop Água e Saneamento para os Pobres Urbanos e Desenvolvimento, 2019.

Empresa Provincial de Água e Saneamento da Huíla

relataram uma procura muito baixa dos seus serviços e,

(EPAS Huíla). Na ausência de uma estação de

no momento do estudo, o camião cisterna de aspiração

tratamento de lodos fecais ou águas residuais, todos os

municipal não estava em operação. No decorrer do

lodos fecais e águas residuais recolhidos (mesmo os

estudo foi identificado apenas um operador privado de

que entram na rede de esgotos) são descarregados sem

camiões cisterna, embora os resultados do inquérito às

tratamento nos cursos de água locais.

famílias sugiram que vários esvaziadores de fossas com

Em Moçâmedes, o município oferece serviços de
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sistemas manuais estejam a operar na cidade.

esvaziamento de fossas em zonas periurbanas,

O ponto de descarga oficial em Moçâmedes é a

enquanto a EPAS Namibe fornece serviços nas zonas

recentemente construída ETAR operada pela EPAS

urbanas. No entanto, ambos os operadores públicos

do Namibe (Figura 3.15), embora as evidências
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FIGURA 3.15.

Estação de tratamento de águas residuais em Moçâmedes

Fonte: Workshop Água e Saneamento para os Pobres Urbanos e Desenvolvimento, 2019.

recolhidas durante o trabalho de campo sugiram

do total de resíduos, dependendo da cidade), são

que outros locais também estão em utilização.

abandonados ou enterrados no local.

A ETAR foi concebida para servir 200.000 pessoas.
Até agora foram estabelecidas três mil ligações

3.3 Despesas com água e saneamento

domésticas,

3.3.1 
Despesas de operação e manutenção das

embora

os

resíduos

de

apenas

556 famílias cheguem diariamente ao local, uma

famílias

vez que as famílias não querem utilizar o serviço por

Abastecimento de água

receio de mais tarde lhes ser cobrada uma taxa. No

As famílias em Moçâmedes gastam em média Kz 4.900

entanto, mais de 90 porcento das famílias ligadas
não pagaram pela sua ligação original e não pagam
uma taxa mensal pelos serviços de recolha de águas
residuais.
São poucas as águas residuais (e lodo fecal) que
entram na rede de esgotos que são tratadas de forma
adequada. De facto, menos de 1 porcento das águas
residuais canalizadas através da rede de esgotos na
área de estudo são tratadas numa ETAR em funcionamento. Os excrementos restantes (18-32 porcento

(US$10,639) em água por mês.10 Os residentes periurbanos e residentes nos novos centros de cidades pagam
um pouco mais do que as pessoas que vivem no centro
tradicional da cidade, que pagam Kz 3.444 (US$ 7,47).
No Lubango, a situação é invertida (Figura 3.16). A despesa média mensal é de Kz 6.731 (US$ 14,60); no
entanto, os residentes do centro tradicional da cidade
pagam Kz 8.813 (US$ 19,11), enquanto os residentes
periurbanos e as pessoas que vivem nos novos centros
de cidades pagam cerca de US$ 4-5 menos.
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FIGURA 3.16.

Despesa média mensal (Kz) com água por área no Lubango e Moçâmedes (n=90)
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centros de cidades; Centralidades = centros tradicionais das cidades.

Saneamento

saneamento representa entre 3,6 e 35,1 porcento dos

As despesas médias com instalações de saneamento

seus rendimentos anuais. O custo foi mais frequente-

relatadas pelas famílias no Lubango e Moçâmedes
variam consideravelmente com base no tipo de
instalação construída (Figura 3.17). Os custos variam
de Kz 15.000 (US$33) para latrinas de fossa (tanto
básicas como melhoradas, n=18) a Kz 147.000
(US$323) para uma sanita com descarga ligada a uma
latrina de fossa (n=52).11
Para as famílias que têm uma ligação à rede de
esgotos, o custo de construção das suas instalações
sanitárias variou entre Kz 37.500 (US$82) e Kz 141.250
(US$455). Este é o custo da instalação de saneamento
em si e não da ligação à rede de esgotos. As famílias
informaram universalmente que não tinham pago
para serem ligadas.
Para aqueles que ganham o salário mínimo urbano
(Kz 418.353 por ano), o custo da instalação de
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mente financiado através de poupanças pessoais.
O custo médio de esvaziamento das latrinas varia
(Figura 3.18). O custo para esvaziar uma latrina de
fossa com uma laje (n=9) varia entre Kz 6.250 a Kz
11.600 (US$14-US$25). O custo para esvaziar uma
fossa ligada a uma sanita com descarga (n=95)
varia de Kz 12.700 a Kz 30.100 (US$28-US$65).
Estes números são consistentes com os dados
fornecidos

por

operadores

privados,

que

reportaram taxas de aproximadamente Kz 5.000
a Kz 10.000 (US$11-US$22) para esvaziar uma fossa
manualmente e Kz 6.000 a Kz 35.000 (US$13-US$76)
utilizando um camião cisterna com aspiração. Os
preços de esvaziamento por volume foram cotados
entre Kz 2.000 e 4.400 (US$4-US$9,50) por metro
cúbico.
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FIGURA 3.17. Custo médio (Kz) da construção de instalações sanitárias domésticas, por tipo de instalação, no
Lubango e em Moçâmedes
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FIGURA 3.18. Custo médio (Kz) dos serviços de esvaziamento e transporte por tipo de instalação de saneamento no Lubango e em Moçâmedes
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3.4 Acesso aos serviços de WASH nas
instituições
Para complementar os esforços de recolha de dados
das famílias, foi visitado um pequeno número de
instalações institucionais periurbanas, e foram feitas
entrevistas aos seus administradores. Foram feitos
um

total

de

33

inquéritos

em

20

escolas

(10% primárias e 10% secundárias) e 13 centros de
saúde. Sessenta e um porcento das instituições
estavam

localizadas

em

áreas

periurbanas,

39 porcento em áreas urbanas.

a esgotos a céu aberto. As escolas com saneamento in
situ empregam prestadores de serviços municipais e
informais para esvaziar as fossas e os tanques. Como
seria de esperar, os prestadores de serviços municipais utilizavam camiões cisterna com aspiração para
recolher os resíduos para eliminação fora do local,
enquanto os prestadores informais utilizavam ferramentas manuais e enterravam os resíduos no recinto
da escola ou em seu redor.
O número de instalações sanitárias é insuficiente para
a população estudantil, e as instalações não são adap-

3.4.1 Escolas

tadas para os estudantes e pessoal com deficiência. Em

Quase todas as escolas da área de estudo têm acesso a

média, a proporção de alunos por cubículo era de

água básica nas instalações. A maioria (94 porcento)

239, quase cinco vezes a meta de 50 alunos por cubí-

relatou ter acesso a água potável nas instalações

culo. Esta conclusão suporta as relatadas na

escolares através de um sistema de canalização

Secção 2.7.

(88 porcento) ou um fontanário (6 porcento). Isto

género, a proporção de raparigas por cubículo foi sig-

está em consonância com os resultados relatados na

nificativamente superior (313) do que a proporção de

Seção Serviços de WASH nas escolas 2.7, que consta-

rapazes por urinol/cubículo (187). Uma análise da

tou que as escolas urbanas tinham mais probabili-

funcionalidade das casas de banho também revelou

dade de beneficiar da infra-estrutura existente. No

que, de uma forma geral, apenas 36 porcento dos

entanto, quase metade das escolas (44 porcento)

cubículos/urinóis estavam funcionais no momento

relataram interrupções nos serviços de abasteci-

do inquérito.

mento de água, particularmente durante os meses
mais quentes.
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instalações estavam ligadas a uma rede de esgotos ou

Além disso, quando analisada por

As instalações para o controlo da higiene menstrual
são escassas ou inexistentes. Apenas três escolas

Todas as escolas tinham acesso a instalações sani-

informaram que forneciam sabão e água aos alunos

tárias no local (Figura 3.19). A maioria das escolas

para a lavagem das mãos. Nenhuma das escolas

(85 porcento) relatou ter instalações sanitárias sepa-

informou ter providenciado caixotes do lixo com

radas para o pessoal e para os alunos. Todas as

tampa para a eliminação de resíduos de higiene

escolas têm sanitas com descarga. Na maior par dos

menstrual.

casos, as instalações para o pessoal e para os estu-

Os investimentos em serviços de WASH feitos em

dantes estavam ligadas a uma fossa revestida ou par-

escolas são muito variáveis. Em 60 porcento dos

cialmente revestida (53 porcento) ou a uma fossa

casos, a responsabilidade de proporcionar, operar e

séptica (33 porcento). No entanto, apenas 36 porcento

manter os serviços de WASH reside na administração

dos cubículos e dos urinóis estavam funcionais no

escolar e nos professores. A maioria das escolas

momento em que foi feito o inquérito.12 Apenas

(40 porcento) declaram gastar até 4 porcento do seu

13 porcento das escolas relataram ter uma ligação à

orçamento total em serviços de WASH e 20 porcento

rede de esgoto, embora não fosse claro se estas

que não gastam nada.
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FIGURA 3.19.

Amostras de instalações sanitárias escolares na área de estudo

Fonte: Workshop Água e Saneamento para os Pobres Urbanos e Desenvolvimento, 2019.

3.4.2 Centros de saúde

de banho com descarga para utilização pelos paci-

Um número limitado de centros de cuidados de

entes (13 cubículos em média por centro, com

saúde primária (7), hospitais a nível comunitário (5),
e um ponto de cuidados de saúde localizado dentro
de um centro comunitário também foram visitados
para recolher dados básicos sobre o acesso aos
serviços de WASH.
A maioria das instalações de cuidados de saúde tem
acesso a uma fonte melhorada de água potável. Oito
(62 porcento) tinham acesso a um abastecimento
canalizado. Outras três obtinham água através de
camiões cisterna, e outras duas de um furo no local
ou de um poço cavado protegido. Nove instalações
tinham sofrido situações de falta de água no ano anterior ao inquérito, no entanto, todas tinham um tanque
de cimento ou de PVC, que variava em tamanho de
2.000 a 10.000 litros para armazenar água.
Todas as instalações de cuidados de saúde tinham
acesso a instalações sanitárias no local. Todas as
instalações visitadas tinham pelo menos uma casa

variações entre centros de saúde e entre cidades),
e 11 tinham casas de banho separadas para homens
e mulheres. As instalações também tinham uma
média de seis cubículos especificamente para utilização pelo pessoal. Seis instalações relataram
que as suas instalações eram acessíveis a pessoas
com deficiência. Seis utilizam uma solução de
saneamento no local que é esvaziada pela administração municipal, pelo serviço público ou por
prestadores de serviços informais. Sete instalações
dependem de ligações a redes de esgotos ou
esgotos a céu aberto.
As instalações de cuidados de saúde têm um acesso
limitado à higiene básica. Apenas quatro das instalações inquiridas fornecem sabão e água para
lavagem das mãos, e apenas três informaram ter
instalações para gestão da higiene menstrual
(seguindo a definição do JMP).
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FIGURA 3.20.

Instalações sanitárias nos centros de saúde na área do estudo

Fonte: Workshop Água e Saneamento para os Pobres Urbanos e Desenvolvimento, 2019.

Quase todos os centros de saúde separam os resíduos

e manutenção, sendo que a maior parte foi destinada

perigosos dos não perigosos, mas poucos os eliminam

a consumíveis e equipamentos de limpeza, pessoal

de forma segura. Os inquiridos informaram que faziam

de limpeza, taxas de água e reparação de instalações

a segregação dos resíduos médicos em fracções

sanitárias.

perigosas e não perigosas em 11 das 13 instalações de
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cuidados de saúde. Os resíduos perigosos (por exem-

3.5 Observações finais

plo, resíduos infecciosos e “cortantes”) são geralmente

As comunidades urbanas têm acesso a melhores níveis e

incinerados (n=6) ou queimados a céu aberto no local

tipos de serviços de saneamento do que as comunidades

(n=3), embora cada um dos seguintes métodos tenha

periurbanas. Existem diferenças claras entre os serviços

sido reportado por uma instalação: autoclavar os

nas comunidades urbanas e periurbanas, sendo o

resíduos, enterrá-los num poço protegido, despejá-los

acesso aos esgotos geralmente mais elevado nas comu-

a céu aberto e eliminá-los fora do local.

nidades urbanas. Menos de um terço das águas

A responsabilidade e os orçamentos para fornecer e

residuais ou dos lodos fecais é gerido adequadamente;

gerir os serviços de WASH variam. Em seis instalações

menos de 1 porcento são tratados numa unidade de

de cuidados de saúde, a administração é responsável

tratamento. Entre 18 e 32 porcento dos resíduos são

por prestar os serviços de WASH, enquanto nas sete

tratados através do abandono da instalação sanitária

restantes a responsabilidade recai sobre o Ministério

e/ou do seu enterramento no local.

da Saúde municipal ou provincial. A informação é

A gestão dos excrementos no local é altamente prev-

limitada relativamente às despesas para a operação

alecente. Apesar dos recentes investimentos em

e manutenção dos serviços de WASH. Cerca de

redes de esgotos e tratamento de águas residuais em

metade dos centros inquiridos relataram despesas de

Moçâmedes, por exemplo, 90 porcento da população

até 5 porcento do seu orçamento com operação

continua a utilizar medidas no local para gerir
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os excrementos, nomeadamente fossos e fossas

(>90 porcento) têm acesso a água potável e sanea-

sépticas.

mento. No entanto, não há locais suficientes para o

Quase um quarto da população não tem acesso a
instalações sanitárias básicas.
17-22

porcento

da

população

Aproximadamente
no

Lubango

tamanho das escolas, a manutenção é um desafio
permanente e o acesso não é inclusivo. As opções

e

para a gestão segura da higiene menstrual são limita-

Moçâmedes não tem acesso a uma instalação de

das ou inexistentes, e as instalações geralmente não

saneamento básico e pratica a defecação ao ar livre.

são adaptadas aos estudantes e ao pessoal com

A prestação de serviços de remoção de resíduos é

deficiências. As escolas atribuem fundos muito

diversificada. Em todas as três cidades, prestadores de

limitados para operar e manter as instalações de

serviços municipais e de utilidade pública, assim como

WASH e esse reduzido nível de despesas resulta em

os operadores privados, esvaziam fossas e removem os

condições insalubres generalizadas.

resíduos. Serviços privados bem estabelecidos estão

O acesso aos serviços de WASH nas escolas e insta-

activos em Luanda, com uma presença mais limitada

lações de cuidados de saúde é um grande desafio.

do sector privado no Lubango e em Moçâmedes.

Menos de dois terços das instalações inquiridas têm

O funcionamento das ETARs é geralmente da

acesso a água canalizada e 23 porcento continuam a

responsabilidade dos serviços públicos.

depender de camiões cisterna de distribuição de

A procura por serviços formais de esvaziamento fos-

água para satisfazerem as suas necessidades. Todas

sas e remoção de resíduos é relativamente baixa. As

as centros inquiridos têm acesso ao saneamento, no

famílias geralmente não estão dispostas a gastar os

entanto, como nas escolas, o acesso não é inclusivo,

seus escassos fundos em serviços formais. A maioria

com opções de gestão da higiene menstrual e

executa esta tarefa sozinha ou contrata prestadores

adaptações para pacientes e funcionários deficientes

de serviços informais, que cobram menos do que os

não existem ma maioria das instalações. A operação

prestadores de serviços formais.

e gestão limita-se geralmente à compra de materiais

O acesso aos serviços de WASH é mais elevado para
os residentes periurbanos, que suportam o custo total

de limpeza, pagamento de salários e gestão básica
dos resíduos sólidos.

da infra-estrutura de saneamento no local e os custos
de operação, do que para os residentes urbanos, que

Anotações

não tiveram que pagar as ligações à rede de esgotos ou

1. Os bairros urbanos são definidos como centros urbanos tradicionais

a utilização contínua de esgotos. Para os residentes
com baixos rendimentos, o custo da água excede

(centralidades) e novos centros urbanos (novas centralidades). Os
agrupamentos periurbanos são definidos como agrupamentos informais (musseques) e áreas passíveis de requalificação.

significativamente a sua capacidade de pagamento.

2. Para o Lubango e Moçâmedes, o abastecimento de água canalizada

Os residentes de Moçâmedes que dependem de

está predominantemente localizado “nas instalações” da casa, pátio

instalações sanitárias no local são duplamente
penalizados, dado os elevados custos associados à
construção e manutenção das instalações no local,
enquanto o saneamento é gratuito para as famílias
ligadas à rede de esgotos.

ou recinto do inquirido, enquanto que, em Luanda, cerca de um terço
dos inquiridos indicou que a sua fonte de água canalizada se
encontrava noutro local. Além disso, como não foram recolhidos
dados sobre a qualidade da água, não é possível saber se estas fontes
são ou não geridas com segurança.
3. Estas incluem ascentralidades onde as redes de abastecimento de
água datam da época colonial e das novas centralidades, que são

O acesso aos serviços de WASH nas escolas é elevado
mas mesmo assim incompleto. Quase todas as escolas

bairros urbanos construídos propositadamente, tipicamente localizados na periferia da cidade e que incluem na sua concepção os serviços
básicos de água e saneamento.
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4. Esta categoria inclui casas que utilizam recipientes para gerir os
resíduos domésticos e depois esvaziam ou eliminam esses recipientes noutros recipientes ou ao ar livre.

10. Muitos dos inquiridos nos inquéritos às famílias em Luanda, Lubango
e Moçâmedes não puderam ou não quiseram fornecer informações

5. Se esta percentagem for aplicada aos resultados originais do inquérito

sobre as suas despesas com saneamento. Portanto, o leitor deve estar

de Luanda, o acesso ao saneamento básico nas zonas periurbanas é

ciente de que os resultados têm como base uma amostra muito

reduzido para 68,2 porcento e para 77,5 porcento nas zonas urbanas.

limitada.

6. Estes DFEs são classificados como intermediários de acordo com o

11. Os resultados para as latrinas com descarga são considerados

Manual de SFD (SFD 2018) e, portanto, não incluem dados ou análises

extremamente elevados e seria necessária mais investigação para

de poluição potencial das águas subterrâneas.

compreender porque é que esta combinação é mais cara do que uma

7. Ciu Becht, Ordel Lda, Nacional Serviços, Lunobre, e Sucula.
8. Comunicação pessoal com Antas Miguel (UTGSL), 16 de Setembro
de 2019.
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9. US$1 = 461.12 kwanzas (Kz).

descarga para uma fossa séptica.
12. Este número provavelmente subestima o número real, uma vez que a
informação sobre a funcionalidade não foi recolhida no Lubango.
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Wilson Piassa/Banco Mundial

Capítulo 4

Serviços De Wash E Resultados
Dos Cuidados De Saúde Infantis
P ONTOS MAIS IMP ORTANTES

• A doença diarreica é a principal causa de mortalidade em crianças
com menos de cinco anos em Angola. Em 2017, foi responsável por
cerca de 15 porcento das mortes (10.236 crianças).
• Três dos quatro principais factores de risco associados à doença
diarreica no país são a água insegura, saneamento inseguro e falta de
acesso a uma estação de lavagem de mãos.
• A má nutrição infantil é um problema grave. Metade das crianças
com menos de cinco anos são anémicas, estima-se que 37,6 porcento
das crianças sejam raquíticas, 4,9 porcento sofram de definhamento,
e 19 porcento tenham um peso inferior ao normal.
• A nível nacional, a carga entérica relacionada com os serviços de
WASH é cerca de 5,5 vezes superior para o quintil mais pobre do que
para o quintil mais rico.
• Luanda, Cuanza Sul e Huila são o local de residência das maiores
populações de crianças em risco, (com mais de 130.000l crianças em
risco em cada província).
• Os investimentos em serviços de WASH desempenham um papel
fundamental na prevenção, controlo (tratamento/cuidados) e na
eliminação das doenças tropicais negligenciadas, especialmente as
infecções helmínticas transmitidas pelo solo, esquistossomose e
tracoma.

Serviços de WASH inadequados podem resultar em exposição a uma vasta
gama de patogénicos e causar muitos problemas de saúde. A ingestão de água,
alimentos ou solo contaminados como resultado de uma gestão insegura dos
excrementos humanos, um abastecimento de água contaminado ou
inadequado, ou da má higiene pessoal e doméstica, fornece vias de transmissão
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para numerosos microorganismos que podem causar

relacionadas com a pobreza e a geografia, e são ainda

diarreia e outras infecções graves (White, Bradley, e

agravados por processos com um prazo ainda mais

White 1972). Estima-se que as práticas e serviços de

longo, como a urbanização e as alterações climáticas.

WASH inadequados - incluindo doenças diarreicas,

Por exemplo, em muitos países com rendimentos

infecções

solo,

baixos e médios, a rápida migração urbana está a

esquistossomose e a subnutrição - são responsáveis

criar bairros informais lotados e insalubres, onde a

por 3,4 milhões de mortes anualmente. Prüss-Üstün

população urbana pobre vive sem acesso a serviços

et al. (2008) estimou que o melhoramento das

de WASH adequados ou cuidados de saúde de quali-

condições de WASH poderia reduzir a carga global da

dade (Shetty 2011; Ezeh et al. 2017). Além disso, as

doença em 9,1 porcento nos anos de vida ajustados à

mudanças climáticas aumentaram a vulnerabilidade

incapacidade (DALYs) e reduzir as mortes a nível

de muitas comunidades pobres às inundações e

global em 6,3 porcento.

secas, perturbando os esforços de saneamento e

helmínticas

transmitidas

pelo

1

As doenças diarreicas representam aproximada-

desestabilizando a produção agrícola (McMichael

mente 50 porcento da carga de doença relacionada

2013); Wu et al. 2016). Estes factores combinam-se

com os serviços de WASH (Prüss-Üstün et al. 2008).

para aumentar o risco de doença diarreica relacio-

Inclui várias doenças causadas por agentes patogéni-

nada com os serviços de WASH dentro dos grupos

cos como rotavírus, Shigella spp., Escherichia coli

mais vulneráveis. Dado o foco deste relatório

patogênica, Giardia spp., e Cryptosporidium spp.

nos

Juntas, estima-se que as doenças diarreicas em países

analisa os padrões de doença em várias subpopu-

com rendimentos baixos e médios são responsáveis

lações económicas e geográficas de crianças com

por mais de 1,6 milhões de mortes anuais (IHME

menos de cinco anos.

resultados de saúde infantil, este capítulo

2017a; Roth et al. 2017). Apesar dos grandes progressos na redução da mortalidade por diarreia a nível

4.1 Saúde e mortalidade infantil em Angola

mundial,2 esta continua a ser a quinta principal causa

A taxa de mortalidade infantil em Angola é manifes-

de morte a nível mundial e a terceira principal causa

tamente elevada. Entre 1980 e 1995, a taxa de mortal-

de morte em crianças com menos de cinco anos (ONU
IGME 2018; Troeger et al. 2017; Liu et al. 2016).
Em muitos países, as grandes disparidades no
acesso aos serviços de WASH significam que alguns
grupos enfrentam um risco muito maior de doença
diarreica. Este risco pode ser exacerbado por factores
não relacionados com os serviços de WASH, como o
acesso aos cuidados de saúde, o estado nutricional
das crianças e a sua capacidade para combater
a infecção (Brown 2003; Guerrant et al. 2008),
e condições ambientais mais amplas (Prüss-Üstün e
Corvalán 2006: 104). Estes factores estão frequentemente concentrados entre determinados grupos,
reflectindo as desigualdades estruturais mais amplas
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idade infantil em Angola manteve-se bastante
estável. Em 1996, começou a descer de uns elevados
23,6 porcento em 1980, para apenas 8,1 porcento (três
vezes menos), em 2017 (Banco Mundial 2019b). No
entanto, a taxa de Angola continua acima da média
regional de 7,6 porcento e é uma das mais elevadas
do mundo. Em linha com as tendências globais, a
mortalidade das crianças com menos de cinco anos é
maior para os rapazes (8,7%) do que para as raparigas
(7,5%). A relação entre mortalidade infantil e riqueza
está bem definida, e as crianças angolanas nos dois
quintis de riqueza mais baixos são desproporcionadamente afectadas, tal como as crianças que vivem
nas zonas rurais (INE et al. 2017b).
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As doenças diarreicas têm sido persistentemente

associada à deficiência em ferro, afecta 40% das cri-

uma das principais causas de morte das crianças com

anças em todo o mundo. As várias doenças infeccio-

menos de cinco anos em Angola (Figura 4.1).

sas ligadas aos serviços de WASH e práticas

Globalmente, as doenças diarreicas são a terceira

inadequadas são também as principais causas de

principal causa de mortalidade em crianças com

anemia, incluindo a malária, esquistossomose e

menos de cinco anos, sendo responsáveis por 10% de

ancilostomídeos. Estas normalmente coexistem com

todas as mortes. No entanto, em Angola são a princi-

deficiências de micronutrientes e exacerbam a

pal causa de mortalidade em crianças com menos de

condição (OMS 2019). Embora a taxa de crianças

cinco anos. Em 2017, foi responsável por cerca de

afectadas em Angola tenha caído 20 porcento desde

15 porcento das mortes (10.236 crianças). Este valor

1990 e esteja abaixo da média da África Subsaariana

sobe para 18 porcento quando se excluem bebés com

de 60 porcento, continua a ser uma das taxas mais

menos de um ano (IHME 2017). Água insegura, san-

elevadas a nível mundial (Banco Mundial 2019b).

eamento deficiente e falta de acesso a uma estação

Apesar de uma redução para um terço em relação a

de lavagem das mãos são três dos quatro principais

2000, uma grande proporção da população de Angola

factores de risco associados às doenças diarreicas em

está subnutrida.3 Em 2000, a percentagem da popu-

Angola (Figura 4.2).

lação de Angola subnutrida era de 71,5 porcento.

Metade de todas as crianças Angolanas com menos

Foram feitos enormes progressos para reduzir este

de cinco anos são anémicas. A anemia, geralmente

número para pouco menos de 23,9 porcento, mas a

FIGURA 4.1.

Causas de morte em crianças com menos de cinco anos em Angola, 1990–2017.

25.000

20.000
Doença diarreica
Infecção respiratória inferior
Complicações com nascido antes os prazo
Defeitos congénitos
Asfixia e traumas à nascença
Malária
Outras afecções neonatais
Deficiências nutritivas
Septicemia e infecções neonatais
Sarampo
Meningite
SIDA/HIV
Afogamento
Tosse convulsa
Tuberculose
Cancro

15.000

10.000
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Fonte: Roser, Ritchie, e Dadonaite 2020 utilizando os dados do IHME, Global Burden of Disease (IHME, 2017b).
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FIGURA 4.2.

Mortes de crianças por doenças diarreicas em Angola por factor de risco, 1990–2017

20.000

15.000

10.000
Fontes de água não seguras
Deficiências no crescimento das
crianças
Saneamento não seguro
Sem acesso a instalações de
lavagem das mãos
Deficiência de vitamina A
Aleitamento materno deficiente

5.000

0
1990

1995

2000

2005

2010

2017

Baixo peso ao nascer e gestação curta
Deficiência em zinco

Fonte: Roser, Ritchie, e Dadonaite 2020 IHME, Global Burden of Disease (IHME, 2017b).
Nota: A soma das mortes atribuídas a factores de risco pode exceder o número total de mortes por doenças diarreicas devido a interacções entre os
factores de risco.
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percentagem em Angola continua teimosamente

a subiu desde então e ultrapassa actualmente a

acima da média regional dos 21,3 porcento. Por outras

média regional de 34,6 porcento. Os efeitos

palavras, quase um quarto dos angolanos vive com

potencialmente irreversíveis do raquitismo ocorrem

fome. De forma promissora, o défice alimentar - medido

nos primeiros mil dias de vida de uma criança. Nos

como o número médio de calorias necessárias per

países em desenvolvimento, o saneamento não

capita para mitigar a malnutrição - é de 90 quilocalo-

melhorado é a segunda principal causa de raquitismo

rias (kcal) por dia, o que, ao contrário da percentagem

(Danaei et al. 2016), enquanto os baixos níveis de

de pessoas que vivem com fome, é inferior à média

serviços de WASH são considerados determinantes

regional de 130 kcal.

para o definhamento (OMS 2014). De uma forma

De forma não surpreendente, a malnutrição infantil é

crítica, o risco de mortalidade de crianças que

um grande problema em Angola, onde se estima que

sofrerem de definhamento é o dobro do das crianças

37,6 porcento das crianças com menos de cinco anos

raquíticas, e as crianças que sofrem de ambas as

sejam raquíticas, 4,9 porcento sofram de definhamento,

situações têm um risco ainda maior (OMS 2014).

e 19 porcento tenham um peso inferior ao normal (INE

Estudos realizados em Angola confirmaram uma

et al. 2017). Angola conseguiu reduzir para metade

elevada prevalência da malnutrição. Num estudo

(para 29,2 porcento) os seus níveis historicamente

transversal com base na população de crianças com

elevados de raquitismo até 2007, mas o nível voltou

dois anos ou menos de idade em áreas suburbanas da
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província de Luanda, verificou-se que 32 porcento

distribuição e os riscos de saúde associados rara-

eram raquíticas e 15 porcento tinham um peso infe-

mente são descritos na literatura, nem são levados

rior ao normal (Humbwavali et al. 2019). Um estudo

em conta na tomada de decisões de investimento.

em crianças em idade escolar (5-12 anos) no Bom

Uma melhor compreensão destes padrões poderia

Jesus, Luanda, detectou uma elevada prevalência de

melhorar muito a focalização dos investimentos e

raquitismo ligeiro a grave (41,5 porcento) (Oliveira

dos programas de WASH nas populações que enfren-

et al. 2015). Uma análise dos dados de Pesquisas de

tam os riscos mais elevados.

Agrupamento de Indicadores Múltiplos de 2001 de

Na maioria dos ambientes, os factores de risco rela-

três países africanos (incluindo Angola, então ainda

cionados com a exposição e susceptibilidade não são

envolvida numa guerra civil) encontrou altos níveis

distribuídos aleatoriamente e muitas vezes concen-

de desnutrição e disparidades na desnutrição entre

tram-se juntos nas mesmas populações. A co-

subgrupos socioeconómicos e entre populações

distribuição destes factores amplia a mortalidade

urbanas/rurais (Kennedy et al. 2006). Os autores

global e o risco de infecção. A relação íntima entre

encontraram diferenças estatisticamente significati-

diarreia e subnutrição, por exemplo, é reconhecida

vas entre as populações urbanas (42%) e rurais (50%),

há muito tempo, e mais recentemente, a ligação entre

embora a pesquisa fosse representativa de apenas

enteropatia ambiental e subnutrição foi postulada

cerca de dois terços da população, devido a questões

(Prüss-Üstün et al. 2008). Serviços de WASH inse-

de segurança na época.

guros permitem a transmissão de agentes patogénicos entéricos que podem causar diarreia e enteropatia

4.2 Modelo do risco de pobreza

ambiental. A dificuldade resultante na absorção de

Numa população que não tem acesso a serviços de

nutrientes leva ao raquitismo, ao definhamento e a

WASH seguros, alguns enfrentam maiores riscos de
saúde devido a factores que os tornam mais vulneráveis ou susceptíveis. Por exemplo, estar subnutrido aumenta tanto a probabilidade como a
gravidade da doença diarreica, e aqueles sem acesso
a cuidados de saúde atempados têm maior probabilidade de morrer em resultado de uma infecção.
Portanto, para as crianças subnutridas e sem acesso a
cuidados de saúde de qualidade, o risco de doença
diarreica e morte apresentado pelo fraco acesso aos
serviços de WASH é plausivelmente maior do que
para uma criança bem nutrida com um acesso atempado a bons cuidados de saúde.
Presume-se que a co-distribuição do risco de
exposição e susceptibilidade está relacionada com
determinantes subjacentes, tais como o estatuto
económico, localização geográfica e outros factores
sociais. No entanto, a natureza e extensão desta

um peso inferior ao normal. A exposição a agentes
patogénicos diarreicos entre crianças subnutridas e
aquelas que não têm acesso a serviços preventivos ou
curativos (por exemplo, vitamina A, terapia de
reidratação oral) é ainda mais consequencial, já que
estas crianças são mais susceptíveis a infecções e subsequente mortalidade. Uma avaliação sistemática
explorando os efeitos das práticas de WASH sobre o
estado nutricional das crianças encontrou evidências
de um efeito protector das intervenções de WASH no
crescimento das crianças (Prüss-Üstün et al. 2008).
Inevitavelmente, estes dois conjuntos de factores
(condições de WASH inseguras e outros factores que
interagem, como o acesso aos cuidados de saúde e a
subnutrição), que juntos determinam o risco colocado pelas práticas e serviços de WASH inseguras,
não estão distribuídos de uma forma uniforme dentro das populações, mas reflectem desigualdades
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estruturais mais amplas. O mais notável entre estas

transversais e propensos a muitos desvios. As

desigualdades é a pobreza - e é entre os mais pobres

descrições abaixo são quantitativas (por grupo

que as condições de WASH inseguras e estes outros

económico e cenário) e espaciais, (através de uma

factores estão muitas vezes concentrados.

série de mapas de calor mostrando a intensidade do

Foi utilizado um modelo de risco de pobreza

risco). Uma compreensão da co-distribuição destes

(WASH-PRM) para avaliar estes factores de risco

factores de risco será utilizada para identificar os

sobrepostos e avaliar as consequências da sua dis-

factores

tribuição desigual. O exercício foi feito para apoiar

consequentes que exigem uma intervenção.

ou

combinações

de

factores

mais

estratégias de investimento em WASH que visem

O modelo PRM principal combina os principais fac-

com mais eficácia e eficiência as áreas de maior

tores de susceptibilidade e os factores de exposição que

necessidade. Especificamente, o WASH-PRM tem

são mais relevantes para os resultados de saúde de

como objectivo: (i) quantificar a proporção do risco

interesse: diarreia, raquitismo e mortalidade. Os

de doença diarreica atribuível aos serviços de WASH

riscos relativos associados a estes factores derivam

suportado pelos 20 porcento (B20) e 40 porcento

de meta-análises publicadas e calculadas a partir de

(B40) inferiores da distribuição da riqueza, (ii) esti-

análises convencionais de carga de doença (Prüss-

mar os benefícios potenciais para a saúde e outros

Üstün e Corvalán 2006: 104). O conceito de “risco

benefícios de dirigir os investimentos em WASH para

relativo” (RR) é uma abordagem comum e definida

os B20 e B40 da distribuição da riqueza, e (iii) ajudar

na literatura epidemiológica (Prüss-Üstün e Corvalán

a identificar áreas geográficas prioritárias e subgru-

2006: 104; Prüss-Üstün et al. 2008). Representa o

pos populacionais para os quais o retorno social dos

nível de risco de doença entre os indivíduos “expos-

investimentos em WASH será maior.

tos”, com um determinado factor de risco (por exemplo, que não têm água potável segura) em comparação

4.2.1

Visão geral do modelo de risco de

pobreza associada aos serviços de WASH

de risco (por exemplo, que têm água potável segura).

O modelo aplicado nesta análise avalia os padrões de

Um RR >1 mostra um risco maior de uma determi-

risco de doença em subpopulações económicas e
geográficas, combinando (i) estimativas rigorosas dos
efeitos da exposição (acesso a serviços de WASH) e da
susceptibilidade (a aquisição de micronutrientes,
tratamento de reidratação eficaz e subnutrição) sobre
a doença com (ii) dados específicos do país sobre a
distribuição destes factores de risco (Figura 4.3).
O objectivo principal do modelo é descrever como
os diversos factores de risco podem ser combinados
para distorcer a incidência nacional de doenças
diarreicas dentro de subgrupos populacionais (por
exemplo, entre quintis de riqueza). Esta análise não
estima a correlação formal ou causalidade entre
WASH e estes resultados, uma vez que os dados são
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com os indivíduos “não expostos”, sem esse factor

nada doença entre os expostos versus os não expostos; em contraste, um RR <1 mostra que o factor de
risco entre os expostos protege contra a doença. As
estimativas do RR derivam da junção dos tamanhos
dos efeitos de estudos de alta qualidade concebidos
para avaliar o efeito de um determinado factor numa
determinada doença, e do efeito da água potável
segura na doença diarreica. Estes estudos foram
identificados

utilizando

métodos

de

revisão

sistemática (Prüss-Üstün et al. 2014).
A secção da estrutura conceptual sobre os factores
de exposição inclui elementos relacionados com
WASH que influenciam o risco de doença diarreica
(Figura 4.3). Os RRs são desenvolvidos a partir da
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F IGURA 4.3.

Estrutura conceptual do Modelo de Risco de Pobreza relacionado com WASH

Factores de susceptibilidade
Baixo peso

Receber vitamina A

Utilização de
Terapêutica Oral de
Reidratação

Factores de exposição
Água
Mortalidade

Diarreia
Saneamento

Nota: ORT = terapia de reidratação oral; WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

literatura para diferentes níveis destes serviços

(Prüss-Üstün et al. 2014). Após o cálculo do índice de

de WASH. O RR para factores individuais de risco de

exposição, este foi redimensionado através da

exposição são combinados num único “índice de

divisão pelo menor RR possível de 0,46. O modelo

exposição”. A secção da estrutura sobre factores

inclui três factores de risco relacionados com a sus-

de susceptibilidade aborda factores individuais de

ceptibilidade à doença diarreica e à mortalidade.

risco que foram identificados através de avaliações e

Estes incluem a aquisição de micronutrientes

meta-análises rigorosas. As estimativas quantitativas

relacionados com a susceptibilidade (vitamina A),

de risco para cada factor são combinadas num único

tratamento eficaz (tratamento de reidratação oral), e

“índice de susceptibilidade”. Aqui estão incluídos

subnutrição avaliada pelo peso por idade da criança.

outros factores de exposição potencialmente impor-

A susceptibilidade e os riscos de exposição são então

tantes (mostrados em azul claro na Figura 4.3) que

combinados no “índice de risco” global, que é o pro-

não estão incluídos no modelo central utilizado para

duto dos dois índices. As pontuações dos índices de

preparar este relatório devido à evidência inconclu-

risco são calculadas individualmente para cada

siva da magnitude do risco excessivo ou da falta de

criança com menos de cinco anos de idade e depois

dados sobre condições e comportamentos.

agregadas em estimativas de subpopulação. Os resul-

As pontuações do índice de exposição foram calcu-

tados do índice de risco são então traduzidos em

ladas individualmente para cada criança usando os

medidas comumente utilizadas de DALYs, desen-

RRs combinados do acesso à água e saneamento com

volvidas e utilizadas pelo projecto Global Burden of

base no acesso das famílias aos níveis de serviços de

Disease. DALY é uma métrica de saúde comum que

água e saneamento derivados do DHS 2015-16 de

combina os anos de vida perdidos devido a uma deter-

Angola. Os valores de exposição foram estimados

minada causa ou factor de risco com os anos vividos

para cada criança e depois calculados como uma

com deficiência. Um único DALY pode ser consider-

média por sector utilizando os pesos do inquérito

ado como um ano de vida saudável perdida. Os DALYs

incluídos

são utilizados para fornecer uma estimativa sumária

em

conjuntos

de

dados

do

DHS
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da distribuição da carga da doença entérica atribuível

de exposição por situação económica e ambiente

a serviços de WASH inadequados, calculados através

familiar, (ii) distribuição das variáveis de susceptibili-

de diferentes subconjuntos da população.

dade e do índice de susceptibilidade por situação
económica e ambiente familiar, (iii) distribuição do

4.3 Resultados
Esta

secção

risco por situação económica e ambiente familiar, (iv)

descreve

os

principais

distribuição espacial do risco e impacto das inter-

resultados
forma:

venções de água ou saneamento, e (v) as estimativas

(i) distribuição das variáveis de exposição e do índice

de DALY atribuíveis a serviços de WASH inadequados.

da

análise,

apresentados

da

seguinte

FIGURA 4.4. Distribuição do acesso à água e saneamento em Angola por nível de serviço e quintil de riqueza
para as populações nacionais, rurais e urbanas de crianças com menos de cinco anos
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a figura continua na página seguinte
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FIGURA 4.4.

continuação
b. Acesso das famílias a água potável em casa
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ricas com acesso a água potável melhorada é duas

WASH inadequados

vezes superior à das crianças das famílias mais pobres.

A maioria das crianças nos três quintis de riqueza inferi-

Além disso, as crianças de famílias mais ricas têm mel-

ores não tem acesso a água potável e saneamento melhorados. A percentagem de crianças com acesso a
saneamento melhorado é quatro vezes maior nos agregados familiares mais ricos (20 porcento superior, T20)
do que nos mais pobres (B20) (Figura 4.4). Do mesmo
modo, a percentagem de crianças das famílias mais

hores comportamentos relacionados com a higiene do
que as crianças das famílias mais pobres.
Este padrão de acesso não equitativo aplica-se a
todos os ambientes rurais e urbanos, mas a disparidade
é maior para as populações rurais. Nas zonas rurais, a
percentagem de crianças com acesso a saneamento
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melhorado é mais de quatro vezes maior nos

(Figura 4.5, à esquerda). No entanto, existem

agregados familiares T20 do que nos B20. Nas zonas

variações intra-provinciais, e as crianças nos dois

urbanas, pelo contrário, a percentagem de crianças

quintis inferiores de riqueza (Figura 4.5, centro) são

nas famílias mais ricas com acesso a saneamento

mais vulneráveis do que as crianças nos três pri-

melhorado é ligeiramente inferior a três vezes maior

meiros da mesma província (Figura 4.5, direita).

(figura 4.4). A relação entre o acesso a um saneamento
melhorado parece estar directamente relacionada

4.3.2	Distribuição dos factores de
susceptibilidade

com a riqueza nas áreas urbanas. Em contraste, muito
poucas crianças têm acesso a saneamento melhorado

A nível nacional, a proporção de crianças com baixo

nas zonas rurais, independentemente da situação

peso e com muito baixo peso nas famílias mais pobres é

económica. Isto reflecte as taxas geralmente baixas

muito maior do que nas famílias ricas (Figura 4.6).

de acesso ao saneamento nas zonas rurais de Angola.

A percentagem de crianças com muito baixo peso

As taxas de acesso a água potável melhorada são

nas famílias mais pobres (8 porcento) é oito vezes

igualmente díspares, especialmente em níveis de

maior aos das famílias mais ricas (1 porcento),

serviço mais elevados nas áreas urbanas, onde mais

enquanto a percentagem de crianças com baixo peso

de metade das crianças dos agregados mais ricos

(32 porcento) é quase três vezes maior (11 porcento).

(T20) têm acesso a água potável melhorada nas

A proporção de crianças com baixo peso é maior nas

instalações, em comparação com apenas 5% das

famílias rurais em geral, mas a disparidade entre

crianças dos agregados mais pobres (B20).

famílias pobres e ricas é maior nas áreas urbanas,

O peso do risco de exposição está concentrado pre-

onde 27 porcento das crianças das famílias mais

dominantemente nos dois quintis de riqueza mais

pobres estão abaixo do peso, em comparação com

baixos. Em geral, o risco de exposição a serviços de

apenas 5 nas famílias mais ricas. Em contraste, nas

WASH

áreas rurais, 33 porcento das crianças em famílias

inadequados

é

maior

no

Cuanza

Sul

FIGURA 4.5. Distribuição Provincial do Índice de exposição em crianças angolanas com menos de cinco anos a
nível nacional (esquerda), e para B40 (centro) e T60 (direita)

Nota: B40 = 40 porcento do quintil inferior de riqueza; T60 = 60 porcento do quintil superior da riqueza.
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FIGURA 4.6. Distribuição dos factores de susceptibilidade por quintil de riqueza para as populações nacionais,
rurais e urbanas de crianças com menos de cinco anos em Angola
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Nota: Os factores de susceptibilidade incluem crianças com uma subnutrição moderada ou grave, a probabilidade de receberem terapia de reidratação por
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mais pobres (B20) e 21 porcento das crianças em

estende-se às populações rurais e urbanas. Por exem-

famílias mais ricas (T20) estão abaixo do peso.

plo, o dobro das crianças de famílias mais ricas têm

As crianças das famílias mais ricas têm um acesso mais

acesso a terapias orais de reidratação, e mais de quatro

amplo a terapias orais de reidratação e vitamina A do

vezes têm acesso a injecções de vitamina A. As cri-

que

pobres.

anças de famílias pobres (B20) nas zonas rurais são as

Consequentemente, as crianças mais pobres são mais

mais desfavorecidas; aí, apenas 30 porcento têm

susceptíveis aos riscos colocados pelo acesso limitado

acesso à reidratação oral, em comparação com 49 por-

aos Serviços de WASH (Figura 4.6). Este padrão

cento em áreas urbanas. Globalmente, o acesso à

as

crianças

das

famílias

mais
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reidratação oral e à vitamina A nas zonas urbanas é 1,5

vulneráveis também têm maior probabilidade de viver

a 2,5 vezes maior do que nas zonas rurais.

em comunidades com serviços de WASH inadequados.

Em geral, a susceptibilidade é maior no Cuanza Sul,

As crianças das famílias pobres têm maior susceptib-

Bié e Huíla. Os valores mais altos do índice de suscep-

ilidade e risco do que as crianças das famílias ricas, e

tibilidade estão concentrados na metade sul do país,

55 porcento da percentagem cumulativa de suscepti-

com as crianças das províncias de Cuanza Sul,

bilidade e 60 porcento da percentagem cumulativa

Bié e Huila sendo particularmente vulneráveis

de risco são suportados por crianças nos dois quintis

(Figura 4.7). As crianças no quintil de riqueza mais

mais baixos (B40). As crianças das famílias mais

baixo (B20) têm os valores mais elevados do índice

pobres (B20) têm de 1,7 (nas zonas rurais) a 2,5 (nas

de susceptibilidade no maior número de províncias.

zonas urbanas) vezes a susceptibilidade das crianças

Considerando apenas as crianças no B40, metade de

das famílias mais ricas (T20). As crianças das famílias

todas as províncias tem índices de susceptibilidade

mais pobres (B20) das zonas rurais têm 1,8 vezes o

elevados, estando a maioria localizada no centro e

risco das crianças das famílias mais ricas (T20),

sul de Angola. As crianças no quintil dos 60 porcento

enquanto as crianças mais pobres das zonas urbanas

superior (T60) têm valores de índice de susceptibili-

apresentam três vezes o risco das crianças mais ricas.

dade muito inferiores aos das crianças no quintil B40

O risco de doença relacionada com os serviços de

e da população em geral. Benguela é a única provín-

WASH varia significativamente entre regiões e grupos

cia a registar um índice de susceptibilidade ligeira-

económicos. Quase todas as províncias apresentam

mente mais elevado para as crianças no quintil T60.

disparidades de risco entre os quintis mais pobres

4.3.3

Distribuição espacial do risco

(B20) e os mais ricos (T20), sendo que os mais pobres
têm frequentemente os valores médios de índice de

Em geral, o risco global está negativamente associado

risco mais elevados (Figura 4.9). Este padrão é espe-

à riqueza, uma vez que as crianças mais pobres e mais

cialmente evidente na província do Cunene. As

FIGURA 4.7.
Distribuição Provincial do Índice de susceptibilidade em crianças angolanas com menos de cinco
anos a nível nacional (esquerda), e para os grupos B40 (centro) e T60 (direita)

Nota: B40 = 40 porcento do quintil inferior de riqueza; T60 = 60 porcento do quintil superior da riqueza.

68

Diagnóstico do sector de WASH de Angola: Um apelo urgente à acção

Nacional

Rural

2
2

1
1
1

0
0
0

6
6
6

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1

1

1

0

0

0

os

2

ic

3

ic
os

3

sr

3

ai

4

ai
sr

4

os

4

ic

5

M

5

os

5

ric

6

M

6

sr

6

ai

os

os
ic

sr

ai

M

ic

io

éd
sr

ai

M

0

M

0

ai
s

0

M

1

rm

1

io

1

éd

2

io

Índice de susceptibilidade

éd

2

es

2

te

3

rm

3

rm

3

br

4

In

4

te

4

In

5

te

s

re

os

5

Po

ob

sp

io
os
ic

sr

ai

ic

sr

éd

es

br

s

re

os

5

br
es

rm

ai
M

ai

M

te

M

In

Po

ob

sp

io

os

ic

sr

ai

ic

sr

éd

es

br

s

6

Po
br
es

s

re

os

ic

ob

sp

ai

M

io

os

ic

sr

ai

M

éd

sr

ai

rm

es

rm

ai

M

ai

M

te

M

In

Po

re

ob

sp

ai

M

6

Po

re
s

po
b

ic
os

te

M

In

br

Po

s

re

ob

sp

os

ic

sr

ai

io

os

ic

éd

sr

ai

M

ai

M

rm

Índice de pontuação
6

In

ai
s

M

io

os

ric

éd

ai
sr

M

rm

ai
s

M

te

br
es

Po

re
s

po
b

te

M

In

Po
br
es

s

re

ob

sp

ai

M

Índice de exposição

In

ai
s

M

os

io

ic
os

ai
sr

M

éd

ric

rm

es

br

Po

re
s

po
b

ai
s

te

M

In

ai
s

M

FIGURA 4.8. Distribuição dos índices de exposição, susceptibilidade e risco por quintil de riqueza para as populações nacionais, rurais e urbanas de crianças com menos de cinco anos em Angola

Índice de risco

Urbana
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áreas de maior risco estão concentradas na metade

cinco anos, podem apresentar resultados mais

sul do país e no nordeste. As crianças da Huíla têm o

fiáveis. Para identificar as províncias com o maior

índice de risco médio mais elevado (4,03) em geral

número de crianças com maior risco de doença rela-

(à esquerda). Para as crianças das famílias B20 (cen-

cionada com a WASH, as crianças foram classificadas

tro), Luanda, Cuanza Sul, Benguela, Huila, Cunene,

em cinco quintis de “risco” nacional utilizando o

Cuando Cubango, Bié e Lunda Sul todos têm valores

índice de risco nacional (Figura 4.9). Os limiares de

de risco acima de 4. Em média, as crianças das

alto risco de doença foram definidos como os 20 por-

famílias B40 apresentam valores de risco mais

cento (T20) e os 40 porcento (T40) de crianças com a

elevados do que as crianças das famílias T60. As cri-

maior pontuação de risco. Foi então calculada a per-

anças da Huíla são especialmente vulneráveis em

centagem de crianças com menos de cinco anos em

todos os três grupos.

percentagem da população, assim como o número

A distribuição geográfica do índice de risco é o pro-

absoluto de crianças acima de cada limiar.4

duto do índice de exposição (Figura 4.5) e do índice

A Figura 4.10 mostra a distribuição provincial de

de susceptibilidade (Figura 4.7). Embora as dis-

crianças com menos de cinco anos com o maior risco

tribuições geográficas para exposição e susceptibili-

de doença relacionada com os serviços de WASH

dade mostrem algumas semelhanças—por exemplo,

(T40) em percentagem (A) e número de crianças (B).

Cuanza Sul e Huila têm valores médios elevados para

Bié, Cuanza Sul e Huila têm a maior percentagem de

ambos-também existem diferenças. Por exemplo, o

crianças com maior risco de doenças relacionadas

Bié tem um índice de susceptibilidade elevado, mas

com os serviços de WASH (50-55 porcento). No

um índice de exposição baixo.

entanto, ao considerar o número absoluto de cri-

Tal como descrito no Capítulo 2, as comparações

anças afectadas, Luanda, que figurava no quintil de

das percentagens de população podem ser engano-

menor risco por percentagem (28-35 porcento), jun-

sas, e as comparações do número absoluto de pes-

ta-se agora à Huila como as duas províncias com o

soas afectadas, neste caso crianças com menos de

maior número de crianças em risco, com uma

FIGURA 4.9.

Índice de risco regional para populações de crianças com menos de cinco anos em Angola

Nota: B40 = 40 porcento do quintil inferior de riqueza; T60 = 60 porcento do quintil superior da riqueza
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FIGURA 4.10. Crianças com menos de cinco anos com maior risco de doença relacionada com os serviços de
WASH (T40) em percentagem da população (A) e número absoluto de crianças (B)

Nota: T40 = 40% do quintil superior de riqueza; WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

estimativa de 400.055 e 260.597 crianças, respectiv-

fonte de água melhorada fora do local (A) e que ganhos

amente. Com excepção do Huambo, todas as provín-

adicionais poderiam ser alcançados se cada família

cias situadas no quintil de risco médio por

tivesse acesso a uma fonte de água melhorada no local

percentagem (40-45 porcento) reúnem o menor

(b). A Figura 4.12 mostra a redução estimada do risco

número de crianças afectadas (<80,011), ou seja,

de doença em crianças com menos de cinco anos que

Lunda Norte, Lunda Sul e Cuanza Norte.

seria de esperar se todas as famílias que praticavam a
defecação ao ar livre ou apenas têm um saneamento

4.3.4	Distribuição espacial dos impactos da

não melhorado ou partilhado tivessem acesso a um

intervenção nos serviços de WASH

saneamento melhorado e não partilhado (A) e que

Os resultados mostram claramente como o acesso

ganhos adicionais poderiam ser obtidos se todas as

aos serviços de WASH e aos factores de susceptibili-

famílias tivessem acesso a um saneamento básico (B).

dade influenciam o risco de doença em função da

Em geral, crianças de todas as províncias teriam

riqueza e do contexto geográfico. Esta informação

uma redução do risco de doença se todas as famílias

pode ser utilizada para apoiar os decisores na medida

tivessem acesso a água e saneamento melhorados.

em que estes determinam como e onde expandir o

As crianças do Cuanza Sul, Bié e Huila teriam a maior

acesso a serviços de WASH melhorados.

redução de risco (>2 para um acesso mais alargado à

A Figura 4.11 mostra a redução estimada do risco de

água melhorada, fora do local e de 2-2,5 para um

doença em crianças com menos de cinco anos que

acesso mais alargado ao saneamento melhorado e

seria de esperar se todas as famílias que têm acesso a

não partilhado). O aumento do acesso ao saneamento

água potável não melhorada tivessem acesso a uma

beneficiaria mais estas mesmas províncias (redução
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Efeito na redução do risco de doença do aumento do acesso à água melhorada, por província

FIGURA 4.11.

A. De não melhorada a melhorada
(fora do local)

B. De melhorada (fora das instalações)
a melhorada (nas instalações)
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FIGURA 4.12.

por província

Efeito na redução do risco de doença do aumento do acesso ao saneamento melhorado,

A. Da defecação ao ar livre, melhorada ou
partilhada até melhorada e não partilhada

B. De melhorada e não partilhada até melhorada e
canalizada (nas instaalações ou no exterior)
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FIGURA 4.13. Carga entérica relacionada com os serviços de WASH de crianças com menos de cinco anos em
Angola, em DALYs
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Nota: DALY = ano de vida ajustado à incapacidade; WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

do risco >2,5). Por último, a disponibilização de

para o quintil mais pobre é cerca de 5,5 vezes maior do

acesso à água no local iria garantir um maior benefício

que para o quintil mais rico. É menor dentro das pop-

a estas mesmas três províncias, mais Benguela e

ulações urbanas, mas a carga suportada pelas crianças

Cunene (redução do risco >2).

urbanas mais pobres é quatro vezes maior do que os

4.3.5	Carga DALY de serviços inadequados de
WASH em Angola

das crianças urbanas mais ricas.
A elevada carga relacionada com os serviços de
WASH entre os pobres resulta de uma combinação de

A carga entérica de Angola associada aos serviços de

vulnerabilidades. São menos propensos a ter acesso

WASH inadequados é de 8.777 DALYs/100.000 cri-

a níveis mais elevados de serviços de WASH, mais

anças por ano, aproximadamente 48% da carga

propensos a serem subnutridos e mais propensos a

entérica total estimada pela Global Burden of Disease.

encontrar obstáculos no acesso aos cuidados de

Os encargos para a saúde decorrentes de serviços de

saúde. As vulnerabilidades devidas à saúde infantil

WASH inadequados são desproporcionadamente

ampliam os efeitos derivados dos serviços de WASH

suportados pelas crianças pobres e pelas crianças de

inadequados.

determinadas áreas geográficas. A nível nacional, a

A Figura 4.14 mostra a distribuição geográfica do

carga entérica relacionada com os serviços de WASH

peso entérico total para as populações B40 e T60 de
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FIGURA 4.14. Carga entérica total em DALYs /100.000 crianças com menos de cinco anos em Angola, por
província e grupo de rendimentos

Nota: B40 = 40 porcento do quintil inferior de riqueza; T60 = 60 porcento do quintil superior da riqueza.

Distribuição taxa espacial da carga entérica de DALY atribuída aos serviços de WASH inadequados
por província para as populações globais, B40 e T60 de crianças com menos de cinco anos em Angola

F IGURA 4.15.

Nota: B40 = 40% do quintil inferior da riqueza; DALY = ano de vida ajustado à incapacidade; T60 = 60 porcento do quintil superior da riqueza;
WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.
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crianças com menos de cinco anos e para a popu-

pelas crianças do Cuanza Sul (26.307 DALYs/100.000

lação no seu conjunto. As crianças da Huíla têm taxas

crianças).

DALY de carga entérica total mais elevadas em todos

A Figura 4.15 mostra a distribuição geográfica da

os três ambientes. Do Grupo B40 (centro), as crianças

carga entérica relacionada com os serviços de WASH

da Huíla têm a maior carga regional média global

para as populações B40 e T60 de crianças com

(26.831 DALYs/100.000 crianças), seguidas de perto

menos de cinco anos, e para a população em geral.

Diagnóstico do sector de WASH de Angola: Um apelo urgente à acção

As crianças do Cuanza Sul, Benguela e Huila têm a

esquistossomíase, especialmente a variante urinária,

maior carga em todos os três segmentos. Do Grupo

em crianças em idade escolar (Bocanegra et al. 2015),

B40, e espelhando a carga entérica total, as crianças

enquanto um segundo estudo mostrou uma elevada

da Huila têm a maior carga média regional relacio-

prevalência de outros vermes parasitas nessas

nada com os serviços de WASH (13.777 DALYs/100.000

mesmas crianças, incluindo Strongyloides stercoralis

crianças), seguidas de perto pelas crianças do

(28 porcento), Hymenolepis spp. (27 porcento), e

Cuanza Sul (13.523 DALYs/100.000 crianças).

ancilostomídeos (14 porcento) (Nindia et al. 2017).

Uma comparação das Figuras 4.14 e 4.15 indica que

Finalmente, um estudo que investigou parasitas

as maiores cargas entéricas totais para o grupo B40 e

intestinais em 328 crianças do ensino primário no

para províncias específicas resultam de maiores

Lubango relatou uma prevalência de 44,2% para

exposições e vulnerabilidades relacionadas com os

Ascaris lumbricoides e 22% para Giardia lamblia

serviços de WASH.

(Oliveira et al. 2015).

4.4 Destaque para as doenças tropicais
negligenciadas

4.4.1

Práticas e serviços inadequados de WASH têm sido

como desparasitação, envolve a administração de

considerados um factor de risco em várias doenças

medicamentos como uma medida de controlo rápido

tropicais negligenciadas (NTDs) (Strunz et al. 2014;

de primeira linha. Foi demonstrado que a PC é eficaz

Grimes et al.2015; Stocks et al.2014) De acordo com

na prevenção de certas DTN, incluindo os acima

uma revisão sistemática, as infecções helmínticas

mencionados, em populações que vivem em regiões

transmitidas pelo solo são endémicas em Angola,

endémicas de DTNs (Means et al. 2016.; Webster

com a população angolana a ter a terceira maior

et al. 2014),5Em 2017, estas PC-DTNs representavam

prevalência de ancilostomídeos na África Subsariana

510,1 DALYs por 100.000 habitantes para todas as

(Hotez e Kamath 2009). Um estudo em Cubal

idades e ambos os sexos na África Subsaariana (IHME

(Benguela) relatou uma elevada prevalência de

2017b) e 189,8 DALYs em Angola (quadro 4.1).

QUADRO 4.1.

Carga de doenças

A quimioterapia preventiva (PC), também conhecida

Carga das doenças tropicais negligenciadas na África Subsariana e em Angola em 2017
África Subsaarianaa

Angola

DALYs por 100.000

Como percentagem total

DALYs por 100.000

Como percentagem do total

habitantes

de PC-DTNs DALYs (%)

habitantes

de PC-DTNs DALYs (%)

Esquitosomíase

119,42

28

66,1

35

Onchocerciasis.

Doença

130,32

30

32,0

17

b

5,78

1

—

—

Filaríase linfática

91,77

21

45,6

24

HTS

84,57

20

46,1

24

Total

431,86

100

189,8

100

Tracoma

Fonte: IHME 2017b.
Nota: DALY = ano de vida ajustado à incapacidade; PC-DTNs = quimioterapia preventiva para doenças tropicais negligenciadas; HTS = infecções
helmínticas transmitidas pelo solo.
a. Exclui as Maurícias e o Djibuti.
b. A tracoma está actualmente a ser investigado em Angola.
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A iniciativa Desparasitar Africa, um programa

solo são altamente endémicos na maior parte de

lançado pelo Banco Mundial em 2017, procura mel-

Angola. Ao nível subnacional, no entanto, alguns dis-

horar o capital humano, apoiando os esforços dos

tritos são mais afectados do que outros, e quatro dos

países para prevenir, controlar e eliminar as DTNs. A

cinco PC-DTNs são co-endémicos em apenas dois dis-

abordagem é dupla: (i) atingir a cobertura universal

tritos, Songo no Nordeste e Menongue no extremo

de desparasitação (>75 porcento de cobertura) das

sudeste.

cinco PC-DTNs (em particular infecções helmínticas

Nordeste e Luena no centro-leste de Angola, recebem

e esquistossomose transmitidas pelo solo) em cri-

financiamento do Banco Mundial para intervenções

anças pequenas (0-5 anos), crianças em idade escolar

de WASH.

6

dois

distritos,

Uíge

no

(5-14 anos), e mulheres grávidas; e (ii) integrar as

No âmbito do projecto de reforço do desempenho

intervenções multissectoriais e reforçar a capacidade

do sistema de Saúde, o Governo de Angola, com o

do país e os mecanismos de governação para susten-

apoio do Banco Mundial, está a financiar inter-

tar o progresso.

venções em serviços de WASH, em especial em

Foi feito um exercício de definição de prioridades

desparasitação, através das Direcções provinciais de

para priorizar onde os investimentos produziriam os

saúde do Ministério Nacional da Saúde. Em 2019, a

maiores ganhos em capital humano. O exercício

Direcção Nacional de Saúde Pública (Direcção

levou ao desenvolvimento do Índice de DTNs que

Nacional de Saúde Publica, DNSP), fez um mapea-

inclui 13 indicadores que classificam os países de

mento para determinar a necessidade de inter-

acordo com a carga de DTNs, a cobertura de despara-

venções de desparasitação, já que o país é vulnerável

sitação e outros indicadores. Angola está entre os 10

a oncocercose, a filariose linfática, infecções helmín-

países mais afectados, que, em conjunto, represen-

ticas transmitidas pelo solo, e a esquistossomíase.

tam metade da carga de DTNs da região. Tendo em

Foram

conta o interesse do Governo angolano em revigorar o

Benguela, Huila, Cunene, Namibe, Cuando Cubango,

seu Programa Nacional de DTNs, a iniciativa

Malanje, Cabinda, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul,

“Desparasitar Africa” concedeu uma subvenção para

Moxico, Cuanza Sul, Bié e Cuanza Norte.8 Desde

controlar e eliminar as DTNs através de uma aborda-

2018, estão em curso actividades de desparasitação

gem multissectorial e abrangente envolvendo institu-

nas províncias de Uíge, Zaire, Huambo, Cuando

ições para além do sector da saúde. Além disso, num

Cubango (seis municípios), Cuanza Sul e Bié. A

esforço para entender quais os esforços multissecto-

desparasitação começou na província do Bengo em

riais que melhor sustentam o progresso em direcção a

2019. O Banco Mundial dará apoio adicional no início

esse objectivo em países endémicos, foi feita uma

do próximo ano lectivo para formar os professores

análise geográfica dos investimentos em serviços de

relativamente à recolha de dados, monitorização e

WASH financiados pelo Banco Mundial e a endemici-

logística operacional para uma campanha alargada

dade das DTNs em países prioritários para esclarecer

de desparasitação.

7

a natureza co-endémica das PC-DTNs e determinar se
os investimentos em serviços de WASH do Banco

mapeadas

quinze

províncias:

Bengo,

4.4.2	A importância de uma abordagem
integrada

estavam a ser feitos em regiões de alta endemicidade
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Actualmente,

de DTNs. Como observado na Figura 4.16, as infecções

O

helmínticas e a esquistossomíase transmitidas pelo

serviços de WASH e da necessidade de abordagens
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reconhecimento

da

interconectividade

dos

FIGURA 4.16. Distribuição da co-endemicidade das PC-DTNs e financiamento para o sector de WASH do
Banco Mundial

Fonte: OMS 2017; Lavadenz e Barry 2020.
Nota: Alguns distritos estão actualmente a receber financiamento para o sector de WASH do Banco Mundial. Songo e Menongue (os dois distritos
onde todos os quatro PC-DTNs são co-endémicos) não recebem financiamento actualmente. LF = filariose linfática; Oncho = oncocercose;
PC-DTNs = quimioterapia preventiva para doenças tropicais negligenciadas; SCH = esquistossomose; HTS = infecções helmintíases transmitidos pelo solo;
WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

integradas para maximizar os benefícios para a saúde

Várias

revisões

sistemáticas

e

meta-análises

dos investimentos está a aumentar. Os investimen-

resumiram as evidências sobre a relação entre DTNs

tos em serviços de WASH já desempenham um papel

e práticas e serviços de de WASH. O acesso aos

fundamental na prevenção, no controlo (tratamento/

serviços de WASH reduz as probabilidades de

cuidados) e na eliminação das DTNs (Quadro 4.2).

infecções helmíntias transmitidas pelo solo em

Em termos de prevenção e controlo, o acesso a um

33-70% (Strunz et al. 2014), e diminui significativa-

saneamento seguro em todos os locais (ou seja, lares,

mente as hipóteses de contrair esquistossomose

escolas e instalações de cuidados de saúde) reduz os

(Grimes et al. 2014). No sul de Angola, a falta de san-

excrementos humanos no meio ambiente, enquanto

eamento e Higiene tem sido associada à incidência

o acesso a água segura evita o consumo de água con-

de certos DTNs em crianças em idade escolar, espe-

taminada e permite boas práticas de higiene

cificamente infecções helmíntias transmitidas pelo

pessoal.

solo. Factores como o melhoramento da higiene e
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QUADRO 4.2.

Intervenções no sector de WASH para as PC-DTNs
Intervenção

Água

Doenças alvo

Aumentar o acesso à água potável para a higiene pessoal, por exemplo,

LF, ONC, SCH, HTS, e tracoma

lavar as mãos, o rosto ou o corpo, banho, lavagem de roupa
Aumentar o acesso à água potável para o saneamento ambiental, por

LF, SCH, HTS, e tracoma

exemplo, limpeza das áreas das casas de banho
Aumentar o acesso à água segura para beber e preparar alimentos

HTS

Monitorização do impacto do desenvolvimento de recursos hídricos,

SCH

gestão de águas residuais e programas de saneamento nos níveis de
reprodução dos vectores
Melhorar a manipulação do fluxo de água através da gestão dos recursos

ONC

hídricos, por exemplo, locais de barragens e vertedouros, para reduzir os
locais de reprodução dos vectores
Saneamento

Higiene

Reduzir a defecação ao ar livre

LF, SCH, HTS, e tracoma

Eliminação adequada das fezes do bebé/criança

LF, SCH, HTS, e tracoma

Aumentar a cobertura do saneamento melhorado

LF, SCH, HTS, e tracoma

Promover a manutenção e limpeza das casas de banho

LF, SCH, HTS, e tracoma

Lavagem das mãos

HTS

Lavagem da cara

Tracoma

Usar sapatos no exterior

LF, HTS

Lavagem de roupa suja e roupa de cama

Tracoma

Evitar o contacto físico com águas de superfície contaminadas

SCH

Usar água segura para tomar banho, lavar roupa e nadar

LF, SCH

Fonte: Adaptado de Sightsavers et al. (2013); Hopkins e Boatin (2011); Garsed e White (2015); e Lavadenz e Barry (2020).
Nota: LF = filariose linfática; ONC = oncocercose; PC-DTNs = quimioterapia preventiva para doenças tropicais negligenciadas; SCH = esquistossomose;
HTS = helmintíases transmitidas pelo solo; WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

acesso a instalações sanitárias entre as crianças

mostrado evidências negligenciáveis para a redução

fazem baixar as hipóteses de contrair tracoma—15

da endemicidade das DTNs quando as intervenções

porcento menor probabilidade de tracoma activo e

se concentram em apenas uma dimensão. Por

33 porcento menor probabilidade de C. trachomatis.

exemplo, na Índia, o aumento da cobertura das

Verificou-se que a estratégia SAFE,9 que realça a

latrinas por si só não reduziu a exposição aos agentes

importância da limpeza da face do ambiente elimina

patogénicos fecais responsáveis pela diarreia e

o tracoma (Négrel et al. 2000). A estratégia não teria

infecções helmíntias transmitidas pelo solo (Clasen

sido bem-sucedida sem a inclusão de intervenções

et al. 2014). Em contraste, um programa integrado de

centradas na acessibilidade às infra-estruturas de

tratamento de água, higiene e saneamento escolar,

água e saneamento para permitir uma higiene

ao

adequada.

desparasitação, reduziu a prevalência das reinfecções

A integração de todos os três componentes de
WASH é fundamental, porque os estudos têm
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mesmo

tempo

que

uma

intervenção

de

helmíntias transmitidas às crianças pelo solo (rácio
de probabilidades 0,56).
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4.4.3	Uma abordagem global e multissectorial da

causas subjacentes à desnutrição. Uma dessas inter-

estratégia para o capital humano de Angola

venções é a distribuição de comprimidos de despara-

Vários dos resultados do desenvolvimento humano

sitação às crianças em idade pré-escolar e em idade

de Angola, nomeadamente a mortalidade infantil e o
número de anos de escolaridade que as crianças
podem esperar completar, melhoraram ao longo das
últimas duas décadas. Mas isso não aconteceu para
os outros indicadores, incluindo o raquitismo. Além
disso, em muitas áreas, Angola tem um fraco desempenho em relação a outros países com um nível de
desenvolvimento económico idêntico. Em Outubro
de 2018, o Banco Mundial lançou o projecto para o
Capital Humano, um esforço para incentivar os
países a investirem nas suas populações. Também
apresentou o Índice de Capital Humano, que classifica os países de acordo com os resultados da saúde e
educação para aumentar a consciencialização para
os custos da inacção. O índice estima o desempenho
de Angola em 0,36, o que implica que na idade adulta,
as crianças e os jovens de hoje podem atingir apenas
36% do seu potencial produtivo devido a défices na
saúde e na educação.
É evidente que o país precisa de investir mais na
sua população, especialmente no que respeita à malnutrição. As DTNs contribuem para as elevadas taxas
de malnutrição que podem ser abordadas sob uma
estratégia multissectorial de capital humano. A
relação entre as DTNs e a nutrição é uma competição
entre os parasitas e o corpo hospedeiro. Os parasitas
e as doenças bacterianas que vivem no corpo humano
competem pelos nutrientes dos alimentos. Quando o
corpo trabalha para combater a doença, esgota os
nutrientes e a energia mais rapidamente. A capacidade do corpo para receber nutrientes é reduzida, à
medida que o tecido interno é danificado, levando à
desnutrição, o que acaba por fazer com que uma pessoa fique ainda mais susceptível à doença.
As evidências emergentes sugerem os benefícios
de intervenções sensíveis à nutrição que abordam as

escolar, conforme necessário (Guyatt 2003; JPAL
2012). Em especial, a desparasitação de crianças que
tomam suplementos nutricionais está associada a
uma redução do raquitismo (OMS 2012) e da anemia
(Lo et al. 2018). Como os distúrbios nutricionais também são conhecidos por afectar os resultados educacionais

das

crianças,

a

desparasitação

pode

desempenhar um papel no melhoramento dos resultados educacionais e da produtividade futura. No
Quénia, a desparasitação, em especial das crianças
em idade pré-escolar, reduziu a taxa de absentismo
escolar actual e futuro em 7,5 pontos percentuais
(Miguel e Kremer 2004). Dez anos após a implementação de um programa de desparasitação para crianças entre os zero e dois anos, os ganhos nos
resultados dos testes para essas crianças foram estimados em 0,2 desvios padrão (Ozier 2014). Além
disso, os homens que tinham sido desparasitados
enquanto crianças trabalhavam 3,5 horas a mais por
semana, passavam mais tempo em actividades
empresariais e tinham mais probabilidades de trabalhar em empregos de produção com salários mais
elevados do que os homens não tratados (Baird et al.
2015).
Um corpo crescente de evidências também indica
que os Serviços de WASH têm um impacto significativo e positivo na nutrição e anemia (Freeman et al.
2014; WHO 2016). Por exemplo, cinco ensaios controlados aleatórios no local para medir o efeito das
intervenções de WASH nos resultados nutricionais
foram identificados para uma revisão de Cochrane
(Dangour et al. 2013). O efeito dos serviços de WASH
no raquitismo foi pequeno, mas estatisticamente significativo. Kothari et al. (2019) descobriu que em
mais de 60 porcento dos países avaliados, as crianças
com acesso a apenas água fora das instalações eram
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CAIXA 4.1. Um exemplo de uma intervenção integrada no sector de WASH: Resposta de
emergência contingente de Angola para a seca

Para fazer face a uma seca prolongada, o governo de Angola solicitou a activação da Componente de
Resposta de Emergência Contingente (CERC) do projecto de Fortalecimento do Desempenho do Sistema
de Saúde administrado pela Prática Global de Saúde, Nutrição e População do Banco Mundial. Através de
uma parceria com a World Vision, foram disponibilizados US$12 milhões em financiamentos do CERC para
intervenções de WASH nas províncias do Cunene, Cuando Cubango, Huíla e Namibe. O trabalho inclui a
reabilitação de pontos de água em escolas para reduzir o número de crianças que abandonam a escola
pela necessidade de irem buscar água, e pequenos jardins onde serão ministradas aulas sobre alimentação e nutrição. Para esta última actividade, as direcções provinciais de saúde do Ministério da Saúde
de Angola, trabalhando com as administrações municipais e comunais, seleccionam escolas que possam
beneficiar da instalação de um pequeno jardim. Os critérios de selecção incluem: (i) falta de acesso à água
(devido a não existência ou mau funcionamento do sistema); (II) disponibilidade de espaço dentro ou
adjacente à escola; e (iii) o interesse dos directores, professores e pais. Depois de identificadas as escolas,
o pessoal do projecto (nomeadamente técnicos em WASH, agricultura e nutrição), os profissionais de
saúde da comunidade e os professores irão ministrar sessões sobre higiene, saneamento, alimentação e
nutrição, incluindo receitas e aulas de culinária. Materiais de referência (brochuras, cartazes, panfletos)
serão preparados em conjunto com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, com a possibilidade
de utilizar, como base de discussão, tanto os materiais locais existentes como os já testados em contextos internacionais.

significativamente mais propensas ficarem anémicas

diversas formas de desnutrição. Além da alta

do que as crianças com um melhor acesso. Esta evi-

prevalência de raquitismo (38%), 8% das crianças

dência é limitada, mas estão em curso estudos para

com menos de cinco anos sofrem de desnutrição

dar mais informações sobre as ligações entre os

aguda ou definhamento, e há uma alta prevalência

serviços de WASH, a nutrição e a anemia.

de deficiências de micronutrientes que podem levar
à anemia. Mais de metade das crianças com menos

4.5 Observações finais
A doença diarreica é a principal causa de mortalidade em crianças com menos de cinco anos em
Angola. Em 2017, foi responsável por cerca de 15 porcento das mortes (ou seja 10.236 crianças). Três dos
quatro principais factores de risco associados à
doença diarreica no país são a água insegura, o saneamento inseguro e a falta de acesso a uma estação
para lavagem das mãos. (A interrupção do crescimento e a deficiência de vitamina A completam os
cinco primeiros.) Angola enfrenta elevados níveis de
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de cinco anos sofrem de deficiência de vitamina A.
Dois terços das crianças com menos de cinco anos e
quase metade das mulheres com idades entre 15 e
49 anos estão anémicas (DHS 2016).
Globalmente, a variabilidade da exposição aos vectores de doença (e o grau de acesso aos serviços de
WASH) está frequentemente correlacionada com a
variabilidade da susceptibilidade à doença (grau de
acesso aos serviços de saúde, como a vitamina A),
reflectindo as desigualdades estruturais subjacentes
ligadas à riqueza e ao local de residência. Esta
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co-distribuição de factores relacionados compõe os

As intervenções de WASH são uma das cinco

efeitos dos serviços de WASH inadequados nestas

áreas-chave do roteiro Global para as DTNs da OMS,

populações e aumenta os riscos associados para a

mas tem recebido atenção insuficiente até à data.

saúde.

As ligações entre endemicidade, falta de sanea-

Estes padrões de variáveis co-distribuídas são par-

mento e higiene indicam que o acesso a serviços de

ticularmente fortes em Angola, onde a carga do risco

WASH é fundamental para evitar e gerir doenças

de exposição está concentrada nos dois quintis de

como as DTNs (Campbell et al. 2014; Strunz et al.

riqueza inferiores, e as crianças das famílias pobres

2014; Grimes et al. 2014; Ponce-Terashima et al.

são mais susceptíveis aos riscos colocados pelo

2014; Echazú et al. 2015). Além disso, as sinergias

acesso limitado aos serviços de WASH devido ao seu

entre as DTNs, a desnutrição e o acesso aos Serviços

acesso limitado a determinados serviços de saúde.

de WASH sugerem que controlar as DTNs através de

Em suma, o risco é uma função da riqueza. As cri-

intervenções de WASH seria uma maneira eficiente

anças mais pobres são mais propensas a viver em

e eficaz de reduzir o raquitismo, a anemia, a diar-

comunidades com maior exposição e maior suscep-

reia e outras doenças (Freeman et al. 2013b). Em

tibilidade. Isto é demonstrado estatisticamente e a

particular, as intervenções de WASH devem ser

nível nacional. A carga entérica relacionada com os

integradas com esforços de desparasitação para

serviços de WASH para o quintil mais pobre é cerca

prevenir a reinfecção. O acesso à água potável e ao

de 5,5 vezes maior do que para o quintil mais rico.

saneamento é fundamental para quebrar o ciclo de

Três províncias (Luanda, Cuanza Sul e Huila) são o

transmissão das DTNs; a falta desse acesso ameaça

local de residência das maiores populações de cri-

a sustentabilidade das campanhas de desparasi-

anças em risco, com mais de 130.000 crianças em

tação, que de outra forma terão de continuar

risco em cada província. Não surpreendentemente,

perpetuamente.

como visto no Capítulo 2, estas três províncias são

É evidente que os investimentos nos Serviços de

algumas das piores do país em termos de acesso a

WASH desempenham um papel fundamental na pre-

serviços de WASH adequados. Huíla e Cuanza Sul

venção, no controlo (tratamento/cuidados) e na

estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente,

eliminação das DTNs—em especial a esquistos-

no número de pessoas sem acesso à água básica e,

somíase, as infecções de helmíntios transmitidas

comensuravelmente, no número de pessoas que

pelo solo e o tracoma—e são fundamentais para com-

dependem das águas de superfície. Luanda, Huila, e

bater as doenças diarreicas e a desnutrição, particu-

Cuanza Sul estão em primeiro, segundo e quarto

larmente em crianças com menos de cinco anos. Em

lugar, respectivamente, para o número de pessoas

Angola, onde as disparidades entre ricos e pobres,

sem acesso a pelo menos saneamento básico. Huíla e

entre as zonas urbanas e rurais e entre as províncias

Cuanza Sul são o local de residência do maior número

são claramente marcadas, estratégias multissectori-

de pessoas que praticam a defecação ao ar livre.

ais que identificam deliberadamente grupos vul-

Finalmente, Luanda é o local de residência do maior

neráveis prometem melhorar os resultados da saúde

número de pessoas sem acesso a uma instalação de

das crianças de forma mais eficiente e eficaz do que

lavagem das mãos, enquanto a Huila e Cuanza Sul

intervenções isoladas que não têm plenamente em

estão em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

consideração essas disparidades.
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Anotações
1. DALY é uma medida da carga total da doença, expressa como o
número de anos perdidos devido a doença, incapacidade ou morte
prematura. “Estende o conceito de potenciais anos de vida perdidos
devido à morte prematura ... para incluir os anos equivalentes de
vida ‘saudável’ perdida em virtude de ter estados de saúde precária
ou com deficiência” (OMS 2002). No DALY, a mortalidade e
morbidade são combinadas numa métrica única e comum (OMS
2002).
2. Os anos de vida padrão em termos de idade perdidos devido a
doenças diarreicas foram reduzidos 32 porcento entre 2007 e 2017
(IHME 2017).
3. A percentagem da população que não consegue satisfazer as suas
necessidades energéticas mínimas em termos de ingestão calórica.
4. Assumiu-se que a distribuição da população de crianças menores de
cinco anos pelas províncias seguia a mesma distribuição que a população total.
5. As doenças contra as quais a quimioterapia preventiva é eficaz
incluem filariose linfática, oncocercose, infecções helmínticas pelo
solo, esquistossomíase e tracoma, que são conhecidos como
PC-DTNs.
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6. Desparasitar África é um componente do “DTNs Innovative Analysis
Multi-Donor Trust Fund” (TF072319) do Banco Mundial. O fundo
fiduciário foi lançado em 2015 com o apoio financeiro da Fundação
Bill e Melinda Gates.
7. O índice com 13 indicadores das DTNs são: (i) DALYs absolutos,
(ii) taxa de DALYs, (iii) cobertura nacional em SAC, (iv) número de
DTNs, (v) plano para as DTNs no país, (vi) desempenho do sistema de
saúde, (vii) qualidade (Banco Mundial: nascimentos assistidos por
pessoal de saúde capacitado [% do total]), (viii) educação (proxy:
matrícula escolar, primária [% líquido]), (ix) água e saneamento
(proxy: as pessoas que utilizam pelo menos a quantidade básica de
água potável, serviços de água [% da população]), (x) percentagem da
população rural, (xi) investigação, (xii) o apoio de doadores para HTS,
e (xiii) o apoio de doadores para a esquistossomose.
8. O apoio para o exercício de mapeamento foi disponibilizado pela OMS
(para actividades e materiais do dia-a-dia) e Mentor, uma organização
não-governamental (para recursos materiais e humanos, tais como
motoristas e combustível). O apoio do Banco Mundial para assistência técnica e equipamentos para mapeamento activo estava a ser processado no momento em que este relatório foi preparado.
9. A estratégia SAFE consiste em cirurgia para quem tem tricíase, tratamento antibiótico para eliminar infecções de trachomatis conjuntival
C, limpeza facial e melhoria ambiental para reduzir a transmissão.
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Wilson Piassa/Banco Mundial

Capítulo 5

Governação do sector de WASH
P ONTOS MAIS IMP ORTANTES

• O progresso no sector de WASH é significativamente limitado
por uma estrutura de governação altamente centralizada que
concentra o poder de decisão a nível nacional, uma fraca capacidade
institucional, especialmente nos níveis mais baixos do governo e uma
regulamentação ineficaz.
• A falta de clareza nas funções e responsabilidades levou a
sobreposições críticas nas funções cruciais, criando uma concorrência
desnecessária e inútil e comprometendo a integridade e a
responsabilização do sector.
• As agências reguladoras carecem de independência jurídica e
funcional, o que limita severamente os seus poderes de execução.
• Há pouca ou nenhuma supervisão independente dos serviços
públicos, um problema que é intensificado pela sua limitada
capacidade.

Este capítulo1 procura compreender o aparelho institucional que governa o
sector de WASH em Angola e identificar os principais constrangimentos e
oportunidades de reforma. É dedicada especial atenção à identificação de
inconsistências, lacunas e conflitos entre os mandatos organizacionais dos
intervenientes mais importantes, tanto na lei como na prática. Isso permite
então fazer a avaliação dos estrangulamentos e impedimentos relacionados
com a governação na prestação de serviços. Posteriormente, a atenção é voltada
para o desenvolvimento de recomendações de estratégias políticas para
melhorar o ambiente favorável à supervisão organizacional e à gestão eficaz
das operações do sector.
Ao longo deste capítulo foi adoptada uma perspectiva de economia política
para orientar a análise. Representando o nexo em que política e economia se
encontram e interagem, uma análise da economia política avalia as dinâmicas
que causam impacto na distribuição de recursos pelos diversos sectores,
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projectos e contextos. A intenção é que esta análise

aprovação da Lei da água (Lei N.º 06/02 de 21 de

complemente

da

Junho de 2002). Este acto legislativo de referência

governação, tendo em conta os legados históricos,

introduziu elementos fundamentais de reforma que

experiências passadas de reforma e os interesses

reconheceram a água como um bem social e

subjacentes das principais partes interessadas ao

económico ao qual os cidadãos têm direito e procurou

desenvolver as recomendações para acções futuras.

descentralizar a prestação de serviços através de

O objectivo principal é responder à razão pela qual os

concessionários que utilizam a água no domínio

acordos de status quo estão a prevalecer antes de

público, de forma a garantir a sua preservação e

avaliar

gestão no interesse público.

os

uma

avaliação

principais

mais

ampla

constrangimentos

e

impedimentos para melhorar a prestação de serviços

A

ênfase

da

Lei

Nacional

da

Água

na

de WASH, o que culminará em recomendações para

descentralização foi complementada pela Estratégia

melhorar a eficácia da governação do sector.

para o desenvolvimento do Sector da Água de 2003. Os
objectivos principais da estratégia incluíram um

5.1 Reforma do sector dos serviços
de WASH
A reforma substancial do sector de WASH começou
após a assinatura dos acordos de paz em 2002, com a

FIGURA 5.1.

aumento de 70 porcento na produção de água
melhorada e um aumento do acesso ao saneamento
melhorado de 85 porcento nas áreas urbanas e
65 porcento nas áreas rurais até 2016 (alcançados

Pontos importantes na estrutura regulatória que rege o sector de WASH em Angola

2000

2008

2010

2018

2020

2035

Reforma do sector dos
serviços de WSS
Lei da água
de 2007

ODSs

Programa água
para todos
de 2007

2018 regulamento
da administração
local do estado

• A bacia hidrográfica
como unidade de
planeamento e gestão
dos recursos hídricos

• 2010 Criação da
unidade técnica de
gestão de saneamento
de Luanda (UTGSL)

• A água vista como um
bem social e económico

• 2012 Províncias que
devem desenvolver um
plano estratégico de
gestão do saneamento

• Actividades ao nível
provincial
• Modelos alternativos
para a prestação e gestão
de serviços urbanos

• 2014 Criação da INRH
• 2014 Criação de uma
agência nacional de
resíduos (ANR

• 2016 Criação de um instituto
regulador do serviço de
electricidade e água (IRSEA)

Sector da água
sustentável e
inclusivo até
2030 e 100%
de acesso em
2035

• 2016 Plano provincial para a
limpeza urbana de Luanda
• 2018 A gestão provincial de
água e saneamento foi
transferida para as direcções
municipais de ambiente e
serviços comunitários de
energia e água

PDISA e PDISA II (2008-2024)
Nota: ANR = Agência Nacional de Resíduos; INRH = Instituto Nacional de Recursos Hídricos; IRSEA = Instituto Regulador dos Serviços de Electricidade
e de Água; PDISA = Projecto de Desenvolvimento Institucional para o Sector da Água do Banco Mundial; ODS = Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável; UTGSL = Unidade Técnica de Gestão de Saneamento do Governo Provincial do Luanda; WASH = abastecimento de água, saneamento
e higiene; AAS = abastecimento de água e saneamento.
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nas áreas urbanas, mas não nas rurais). O Projecto de

apoio do PDISA I, seguindo a autorização original dos

Desenvolvimento Institucional do Sector de Água de

concessionários públicos e privados na Lei Nacional

2004 (PDISA I) apoiou estas reformas, mudando a

da Água.

era

O Plano de Desenvolvimento Nacional e o Plano de

conceptualizado através da introdução de princípios

Acção para o Sector da Energia e Água (2013–17)

marcantes, inclusive: (i) os utilizadores pagam pelo

identificaram o fortalecimento dos serviços da água

custo do serviço, (ii) o tratamento das águas residuais

e

é um pré-requisito para a cobrança e (iii) a prestação

especialmente nas capitais provinciais. Infelizmente,

do serviço é delegada a nível local. Os regulamentos

a ênfase foi colocada no fortalecimento e expansão

exigidos pela lei ainda não foram implementados.

dos sistemas de água, em detrimento dos serviços e

forma

como

o

abastecimento

de

água

A Lei das Unidades Administrativas Locais do Estado,

saneamento

como

prioridades

importantes,

sistemas de saneamento.

promulgada em 2007, procurou reforçar ainda mais o

Só em 2014 é que o Regulamento de Abastecimento

compromisso de descentralização, expandindo os

Público de Água e de Saneamento de Águas Residuais

poderes dos governos locais, de tal forma que as 18

(Decreto Presidencial N.º 83/14 de 22 de Abril de 2014)

províncias

a

foi aprovada. É importante salientar que a legislação

implementação de políticas. No mesmo ano, o

sobre o saneamento está limitada aos regulamentos

programa Água Para Todos, APT, foi introduzido com

para tratamento de esgotos e águas residuais, com

o objectivo de aumentar o acesso aos serviços de

foco especial nas lagoas de oxidação como opção de

abastecimento de água e de saneamento para

tratamento.

80

foram

incumbidas

de

liderar

porcento da população rural até 2012. Os

Mais

recentemente,

o

Decreto

Presidencial

objectivos relacionados incluíam a instalação ou

N.º 76/17 (assinado em Agosto de 2017) autorizou a

melhoramento de 7.000 poços e furos com bombas

criação do Conselho Nacional da Água, CNA, marcando

manuais, assim como a instalação ou reabilitação de

um importante passo para um planeamento e

265 sistemas canalizados em 140 municípios.

coordenação mais eficaz do sector. Destinado a

Em 2008, o Governo de Angola e o Grupo Banco

funcionar como um órgão consultivo do poder

Mundial lançaram o PDISA I, com o objectivo de

executivo para o desenvolvimento da política da

iniciar

política,

água, o CNA também tem a tarefa de promover a

regulamentação e prestação de serviços, a fim de

participação das comunidades locais na gestão dos

melhorar a prestação de serviços e o planeamento

recursos hídricos através dos Conselhos Regionais de

dos investimentos (Banco Mundial 2017c). Isto

Captação de Água. O objectivo desta entidade é

incluiu o apoio à criação e operacionalização do

garantir a compatibilidade da política de gestão dos

Instituto Nacional de Recursos Hídricos, INRH, para

recursos hídricos com as políticas de planeamento

servir como órgão de supervisão e coordenação,

costeiro.

a

separação

das

funções

de

como previsto originalmente na Lei Nacional da

Em 2018 a, UNICEF lançou um programa para

Água. O programa também estendeu a assistência

criar o Fórum Nacional de Água e Saneamento, FONAS.

técnica ao estabelecimento do IRSEA em 2016, que é

A intenção é proporcionar aos vários intervenientes

o

de

e partes interessadas que operam no sector de WASH

electricidade, água e saneamento. De 2013 a 2016,

- líderes, operadores, beneficiários e financiadores -

um total de 16 EPASs foram estabelecidas com o

uma plataforma para trocar ideias, perspectivas e

regulador

nacional

do

fornecimento
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lições aprendidas, assim como para coordenar as
suas intervenções. O principal objectivo da FONAS é
criar sinergias entre os principais intervenientes em
linha com os objectivos internacionais da Declaração
de Paris de 2005 sobre a Eficácia da Ajuda e a Agenda
de Acção de Acra de 2008 (FONAS 2019).

Em geral, a legislação angolana inclui um enfoque
notável no subsector da água e não atribui o mesmo
nível de prioridade aos serviços de saneamento. Esta
disparidade no enfoque institucional é entendida
como sendo um subproduto da falta de uma política
nacional especificamente dirigida para os serviços de
Um

projecto

de

estratégia

de

saneamento foi recentemente concluído em Junho
de 2019 e está actualmente a ser revisto.
Entretanto, nos últimos cinco anos, o enfoque da
agenda de saneamento ambiental do governo tem sido
o melhoramento da gestão dos resíduos sólidos. Foi
publicada uma Política Nacional de Gestão de Resíduos
em 2012 e subsequentemente em 2014, foi criada a
Agência Nacional de Resíduos, ANR para apoiar a sua
implementação. Em 2012, foi lançado um programa
exigindo que todas as províncias desenvolvam e

88

Até agora, o sector tem sido composto por actividades
e investimentos dentro dos vários ministérios sob
cuja competência estão a energia e água, saúde, meio
ambiente e educação, com pouca coordenação eficaz

5.1.1 Saneamento: Uma abordagem sem paralelo

saneamento.

5.2 Evolução da governação do sector
de WASH

entre as várias organizações. No entanto, nos últimos
anos o Governo de Angola começou a dar realce à
necessidade de maximizar o impacto das actividades
e investimentos planeados na saúde e bem-estar da
população, o que exige uma visão holística do
desenvolvimento em todos os sectores. A base desta
abordagem revitalizada da governação sectorial é
uma tendência para uma maior descentralização
e uma melhor prestação de serviços locais, o que
exige a integração e coordenação de funções
ministeriais

separadas.

Tal

como

descrito

na

Perspectiva da Situação do País em Angola, elaborada
pelo Conselho Africano de Ministros da Água (Banco
Mundial 2011), os passos significativos dados nas
últimas décadas para melhorar o acesso aos serviços
de água e saneamento resultam, em grande parte, do
impulso de reforma dado pelo fim do conflito e
formalização dos acordos de paz em 2002.

apresentem o seu plano estratégico provincial para a

5.2.1 Rumo à descentralização

gestão do saneamento, que será então a base dos

Historicamente, Angola tem sido e continua a ser

planos principais de gestão de resíduos provinciais.

governada de uma forma altamente centralizada. As

Estas e outras reformas importantes têm tido um

recentes tentativas de promover a descentralização

impacto substancial na funcionalidade do sector de

incluem a Lei de Descentralização de 1999 e as Leis

WASH. Embora os progressos a nível nacional sejam

das Unidades Administrativas Locais do Estado de

esmagadoramente positivos, ainda há muito a fazer

2007, 2011 e 2016, assim como os regulamentos

para que o Governo de Angola desenvolva as suas

detalhados de 2017, e a legislação publicada em 2019

prioridades de desenvolvimento nacional e os seus

para preparar as eleições municipais (autarquias) em

objectivos de governação sectorial. O reforço e a

2020. As reformas de descentralização publicadas

expansão em curso do sector angolano de WASH é

em 2017 e 2018 transferiram diversas funções do

fundamental

e

estado e administrativas do nível provincial para o

serviços eficazes às cerca de 29,7 milhões de pessoas

nível municipal. O objectivo das reformas é

no sétimo maior país de África.2

democratizar a governação local e simplificar os

para

fornecer

infra-estruturas
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procedimentos administrativos para torná-los mais

contrate a prestação de serviços a empresas

eficientes e sensíveis às exigências e escrutínio

municipais públicas ou privadas.

público. O planeamento e orçamento de infra-

A descentralização financeira é também uma das

estruturas e serviços públicos tais como água,

metas políticas declaradas. Em 2008, um número

saneamento e outros serviços urbanos estão a ser

seleccionado de municípios recebeu aproximadamente

devolvidos aos governos locais.

US$5 milhões do orçamento do estado cada um. No

Isto significa que as 18 províncias e 165 municípios

entanto, estes fundos foram atribuídos sem qualquer

do país são agora responsáveis pela execução de

critério específico. Os municípios mais pequenos

muitos dos planos e políticas do governo central,

tiveram dificuldade em utilizar a totalidade dos

incluindo no sector de WASH. As direcções provinciais

fundos, enquanto os municípios maiores consideraram

de água e saneamento, que no passado definiram e

a alocação insuficiente para satisfazer as suas

geriram os orçamentos dos projectos, foram abolidas

necessidades. Assim, foi tomada a decisão de

e transformadas em gabinetes provinciais para o

suspender este mecanismo de financiamento directo

ambiente, gestão de resíduos e serviços comunitários

em 2010. Os governos provinciais não beneficiaram de

sob a tutela dos governadores provinciais, com

financiamento estatal adicional semelhante durante

responsabilidades para supervisionar e coordenar a

este período.

execução de políticas e programas e facilitar os

Em 2018, o governo desenvolveu duas novas

serviços de inspecção (que continuaram a ser o

estruturas de financiamento municipal, chamadas

mandato legal das instituições a nível nacional). As

Programa Integrado de Desenvolvimento Local e

EPAS foram criadas na maioria das capitais provinciais

Alívio à Pobreza (PIDLCP) e o Plano de Intervenção

com mandatos para prestar serviços em toda a

em Municípios Integrados (PIIM). O PIDLCP irá

província, mas estas carecem actualmente do

permitir que os municípios locais desenvolvam os

orçamentos e das capacidades de cobrir mais do que

seus próprios orçamentos para projectos prioritários

os centros urbanos.

avaliados em até Kz 25 milhões por ano.

As novas responsabilidades das administrações

A sustentabilidade dos serviços municipais de

municipais incluem garantir a distribuição de água e

água e saneamento dependerá, em última análise, da

energia, saneamento básico, gestão de águas

capacidade dos governos municipais e/ou das EPAS

residuais e outros serviços comunitários, assim como

recém-formadas serem capazes de cobrar taxas aos

proteger a qualidade do meio ambiente. A Direcção

utilizadores ou de obter fundos a partir dos impostos,

Municipal do Ambiente e Serviços Comunitários é

capacidade essa que é actualmente muito reduzida.

um organismo descentralizado encarregado de

As novas direcções municipais de gestão urbana,

assegurar a execução de tarefas nos domínios da

planeamento

recolha de resíduos sólidos e da limpeza dos espaços

responsáveis por desenvolver os registos prediais

públicos,

municipais que irão constituir a base dos quadros

instalações

da

conservação

urbanas

e

do

e

manutenção

das

desenvolvimento

urbano

e

registo

predial

são

e

fiscais locais. A autoridade para angariar fundos a

implementação de programas de gestão de águas

partir das taxas de WASH e outros serviços será a

residuais. A direcção tem a tarefa de organizar um

chave para sustentar estes serviços públicos. O

sistema de informação sobre saneamento básico e

sucesso

controlo ambiental. A lei permite que esta direcção

direitos dos municípios para reter e administrar

desta

estratégia

dependerá

dos

Diagnóstico do sector de WASH de Angola: Um apelo urgente à acção

89

estes

rendimentos. A reforma das relações de

financiamento entre os diferentes níveis de governo
ainda não foi legislada. Actualmente, os rendimentos
obtidos localmente revertem para o governo central
para serem reafectados no orçamento provincial.
A capacidade dos municípios para assumir as novas
responsabilidades financeiras e administrativas é um
grande desafio. Os governos municipais e a nível
comunitário carecem muitas vezes de pessoal com
formação adequada em serviços de WASH. Os
prestadores

de

frequentemente

serviços
equipamentos

municipais
de

têm

comunicação

• Delimitação clara dos mandatos (funções e
responsabilidades);
• Procedimentos e sistemas eficazes que eliminam
as ineficiências;
• Separação da supervisão regulamentar e da gestão
operacional;
• Envolvimento do sector privado e da sociedade
civil, quando adequado; e
• Formulação

centralizada

implementação

de

políticas

descentralizada

com

quando

a

capacidade o permitir.

muito limitados, não têm meios de transporte

No contexto do sector de WASH, uma estrutura

disponíveis para fazer trabalho de campo e apenas têm

institucional bem concebida cobre uma vasta gama

um acesso esporádico a material de escritório básico.

de funções relacionadas com a formulação de
políticas, planeamento e coordenação, supervisão

5.3 Enquadramento metodológico
5.3.1 Boa governação
“Regime regulamentar” e “quadro institucional” são
termos utilizados para descrever as estruturas
organizacionais, regras e normas informais que
regem os sistemas e procedimentos de governação.
Existem diversos quadros institucionais dentro dos

objectivo de que o governo seja capaz de abordar
uma gama de questões essenciais que têm impacto
no desempenho do sector, incluindo, por exemplo:
• Alocação dos recursos hídricos e da sua gestão;
• Integração do abastecimento de água, saneamento
e promoção da higiene;

governos nacionais e subnacionais que abrangem a

• Gestão financeira que abrange o planeamento de

governação do sector, funções executivas, supervisão

investimentos, definição de tarifas e distribuição

judicial, tomada de decisões legislativas, assim como

de subsídios;

a gestão de infra-estruturas e a prestação de serviços,

• Participação do sector privado:

por exemplo.

• Delegação e descentralização de responsabilidades

Independentemente do sector em questão, a boa
governação deve ser orientada pelos princípios
fundamentais de responsabilização, transparência,
igualdade, inclusividade, probidade, equidade e
capacidade de resposta em todos os momentos. Além
disso, existem princípios gerais que representam
directrizes úteis para avaliar a eficácia das estruturas
de governação de jure e de facto. Os seguintes
princípios foram utilizados para avaliar a situação
actual e construir a base de recomendações
específicas para a reforma:
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regulamentar, e prestação de serviços, com o

operacionais;
• Integração das perspectivas de género;
• Desenvolvimento de recursos humanos e aumento
das suas capacidades;
• Comercialização e corporalização dos serviços
públicos; e
• Separação

e

reestruturação

das

funções

organizacionais.
A ausência de uma estrutura institucional eficaz no
sector de WASH foi identificada como uma causa
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chave das deficiências e falhas na prestação de

contextualmente

serviços a nível internacional (UNICEF 2016c). Sem

necessário e importante considerar abordagens de

uma abordagem estruturada através da qual as

melhores práticas. Isso permite ter um entendimento

funções importantes como a formulação de política,

das abordagens estruturais típicas para a alocação de

planeamento e coordenação, supervisão regulatória

responsabilidades institucionais. Isto foi utilizado

e prestação de serviços sejam claramente atribuídas

para

a organizações específicas, os resultados comuns

arquitectura de governação do sector de WASH para

incluem a má qualidade do serviço, recuperação

ajudar a fundamentar a análise dos acordos de status

limitada dos custos e uma infra-estrutura ineficaz.

quo em Angola.

orientar

adequado,

uma

continua

avaliação

a

sistemática

ser

da

Antes de analisar o quadro jurídico e institucional

No sector de WASH em Angola, existem três níveis

do status quo que governa o sector angolano de

institucionais primários dentro dos quais certas

WASH, é necessário avaliar primeiro a estrutura

funções podem ser agrupadas (Figura 5.2). No

típica que é considerada a melhor prática no que diz

entanto, esta visão geral não pretende ser específica

respeito à atribuição de funções e responsabilidades

do país e não tem em conta a dinâmica contextual

institucionais.

resumir

fornecida uma vez aplicada uma perspectiva de

brevemente o valor da análise da economia política

economia política, mas em vez disso fornece um

ao avaliar as melhores práticas de governação.

pano de fundo teórico contra o qual a governação

Também

é

pertinente

sectorial em Angola pode ser avaliada. Além disso,

5.3.2 Arquitectura de governação de um sector
de WASH eficiente
Não existe uma estrutura de governação prédeterminada que garanta um funcionamento óptimo
do sector de WASH. De facto, é geralmente aceite na

é importante notar que o aumento das capacidade é
uma actividade temática e transversal que é
aplicável, ou mesmo crítica, para o sucesso a cada
nível de governo. As várias funções desta hierarquia
com três níveis podem ser descritas como se segue.

indústria de desenvolvimento que os modelos de

A. Nível nacional

“melhores práticas” de governação sectorial são

Políticas e estratégia. A formulação de políticas esta-

menos eficazes do que as respostas contextualmente

belece as bases para a visão de desenvolvimento do

personalizadas. Isso exige uma perspectiva de

governo, enunciando claramente os objectivos, priori-

economia política nas avaliações de governação que

dades e estratégias. Dá informações para todas as

considere as prioridades de desenvolvimento nacional,

decisões programáticas tomadas relativamente à

as plataformas políticas recentes, os incentivos

gestão e operação de infra-estruturas públicas e

institucionais, as capacidades organizacionais, a

prestação de serviços entre os sectores, incluindo a

maturidade do sector, assim como o estado geral de

atribuição de funções e responsabilidades funcio-

desenvolvimento do país. O objectivo é desenvolver

nais. Também dá informações para a alocação de

modelos de governação “melhor ajustados” e não

recursos que é posteriormente concretizada através

melhores práticas para fornecer serviços de água e

de quadros jurídicos, ao mesmo tempo que é dada

saneamento de alta qualidade e rentáveis.

uma orientação detalhada aos intervenientes insti-

Embora a análise da economia política seja um

tucionais através da regulamentação. Embora a for-

corolário importante das avaliações de governação

mulação de políticas e estratégias seja feita quase

para garantir que o desenvolvimento do sector seja

exclusivamente a nível nacional, é necessário
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FIGURA 5.2.

Estrutura institucional teórica de um sector de WASH eficiente
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Nota: WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.
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considerar também as políticas subnacionais nos

entidades específicas. A nível sectorial, os regula-

países descentralizados, como é o objectivo para

mentos podem cobrir uma vasta gama de tópicos,

Angola. Ao nível sectorial, a política é onde os níveis

mas estão principalmente relacionados com a

de serviço são definidos e são realizadas várias

atribuição de poderes às autoridades reguladoras

funções de apoio, tais como o que diz respeito a ini-

para supervisionar e monitorizar o estabelecimento

ciativas que promovem a inovação, a aprendizagem,

de tarifas, os padrões de prestação de serviços e a

a pilotagem e o desenvolvimento de capacidades.

protecção ambiental.

Regulamentação e responsabilização. Os quadros

Orçamentação e financiamento. A orçamentação gov-

jurídicos autorizam as instituições públicas, confi-

ernamental determina a alocação de recursos entre os

am-lhes as funções especificadas que são obrigadas a

ramos do governo e entre os sectores, o que, por sua

desempenhar no seu âmbito de autoridade, assim

vez, determina a disponibilidade de financiamento

como definem as hierarquias organizacionais e

para várias despesas. São as autoridades nacionais

linhas de autoridade associadas para a supervisão e

que mais comumente ditam as actividades às quais o

aprovação de decisões. Os regulamentos são regras

financiamento é dedicado, assim como quanto din-

ou ordens governamentais, apoiados pela força da

heiro será gasto em diferentes iniciativas, de acordo

lei, que se destinam a controlar o comportamento de

com as prioridades e necessidades identificadas.
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B. Nível provincial

C. Nível local

Planificação e coordenação. A gestão eficiente dos

Prestação de serviços. A prestação de serviços públi-

serviços envolve planeamento, coordenação e super-

cos refere-se à operação diária, manutenção, gestão

visão ao nível do sector. Como estas funções devem

e supervisão administrativa dos intervenientes dos

receber apoio de todos os níveis do governo para

sectores público e privado que funcionam como os

serem eficazes, estão muitas vezes sujeitas à super-

implementadores operacionais dos quadros políticos

visão de várias autoridades. Nos grandes países

e regulamentares. O âmbito e a escala da prestação

como Angola, é comum que estas funções sejam da

de serviços de WASH varia significativamente entre

responsabilidade das autoridades regionais que tra-

jurisdições, assim como as responsabilidades que

balham em parceria com os intervenientes nacionais

são confiadas aos implementadores. Da mesma

e locais para garantir que o planeamento do sector

forma, os acordos de prestação de serviços são varia-

seja inclusivo, consistente e reflicta uma visão partil-

dos, envolvendo por exemplo uma combinação de

hada cuja implementação seja viável. Em termos

autoridades municipais, serviços públicos, empresas

práticos, o planeamento e a coordenação exigem um

privadas, organizações da sociedade civil, organi-

diálogo público e a comunicação necessária para a

zações de base comunitária e conselhos locais de

concepção colaborativa do desenvolvimento dos
serviços de WASH, e das estratégias de investimento
que reflictam a política do governo e sejam alcançáveis dentro das limitações orçamentais.

água. Em muitos casos, as organizações de nível provincial terão a responsabilidade de supervisionar
directamente a prestação dos serviços que são implementados a nível local. As funções e características

Monitorização e avaliação. Uma responsabilidade
essencial do investimento governamental é monitorizar e avaliar periodicamente os pontos fortes e
fracos dos programas ou iniciativas relevantes, analisando elementos como a metodologia geral de
implementação, tecnologias e abordagens inovadoras, eficiência de custos, qualidade do serviço e a
adequação dos resultados. Isto é essencial para identificar deficiências na prestação dos serviços de água
e saneamento que permitirão identificar as acções
correctivas adequadas para melhorar as políticas e os

exactas dos prestadores de serviços dependem
muito do contexto local e da capacidade dos prestadores de serviços locais. As agências centrais e provinciais são frequentemente e justificadamente
relutantes em transferir a responsabilidade pela
prestação de serviços para o nível local devido a
preocupações relacionadas com a capacidade, mas
se não for dada a essas entidades locais a oportunidade e os recursos necessários e sejam responsabilizadas pelos resultados, as suas capacidades não
serão desenvolvidas.

sejam funções das autoridades regionais ao fazerem

D. F
 ortalecimento institucional e criação de
de capacidades

a revisão dos programas e a implementação de políti-

As instituições públicas, nomeadamente os governos

cas dentro das suas jurisdições, devem ser feitos

provinciais e locais, mas também as EPAS, e os

esforços relacionados em estreita coordenação com

prestadores de serviços privados, devem ter a

os governos locais que operam a nível comunitário e

capacidade de desempenhar as suas tarefas e funções

dos programas para garantir que os dados sejam

de

fiáveis e precisos.

regulamentares. O fortalecimento institucional e a

programas. Embora a monitorização e a avaliação

acordo

com

as

suas

responsabilidades
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criação

de

capacidades

extremamente

autorizam a formação de instituições públicas com

importantes e não podem ser atribuídos a um único

mandatos definidos, comparando e contrastando

nível

são

simultaneamente o regime regulatório com as

componentes temáticos da prestação eficaz de

disposições no terreno. Estas disposições foram

serviços em todos os sectores e devem ser

identificadas com base nos dados recolhidos durante

considerados uma responsabilidade partilhada.

as reuniões com as principais instituições, assim

institucional.

Este

quadro

Em

teórico

são
vez

para

disso,

a

estes

atribuição

de

responsabilidades funcionais contribuiu para uma
análise da eficácia dos acordos institucionais de

como nos resultados de uma revisão completa da
literatura.
A

5.3

descreve

intervenientes no sector de WASH do governo e,

analisou as razões pelas quais o aparelho institucional

realça ainda que as responsabilidades institucionais

funciona como funciona, com enfoque em legados

de jure tipicamente assumidas pelas agências a nível

históricos e experiências de reformas passadas. A

provincial estão, em vez disso, a ser desempenhadas

intenção desta análise foi contribuir para uma

por intervenientes a nível nacional em Angola. Esta

avaliação contextual e crítica das restrições e

centralização

impedimentos à prestação de serviços no sector de

responsabilidade de cima para baixo no governo

WASH (Secção 5.5) para que possam ser feitas

central levanta questões sobre a eficácia pragmática

recomendações de reformas personalizadas.

da governação do sector de WASH em Angola, que é

vigente foi examinado para compreender a extensão
das

funções

e

responsabilidades

institucionais

dos

das

de economia política dos acordos institucionais que

do

jure

distribuição

responsabilidades

total

de

a

status quo em Angola. Seguiu-se uma análise

Antes disso, porém, o quadro jurídico e regulamentar

poder

diferentes

de

decisão

e

considerada mais adiante na Secção 5.4.3.

5.4.1 Da política, planeamento e orçamentação
à regulamentação e monitorização

estabelecida na lei. A análise permitiu diagnosticar
inconsistências, sobreposições, deficiências e lacunas

Conselho Nacional da Água (CNA)

nos mandatos organizacionais das principais partes

Existe uma sobreposição significativa e um conflito

interessadas, tanto na lei como na prática.

5.4 Funções e responsabilidades
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Figura

potencial entre o CNA e o INRH e existem poucas
informações sobre a capacidade do CNA de cumprir o
mandato que lhe foi atribuído. Autorizado pelo Decreto

O objectivo dessa análise específica foi determinar as

Presidencial N.º 76/17, o CNA é um órgão de assessoria

responsabilidades funcionais exactas de cada parte

técnica

interessada que apoia a prestação de serviços no

administrativa que visa apoiar o poder executivo,

sector dos serviços WASH. De modo a avaliar o

coordenando e criando ligações entre os diversos

alcance e a estrutura da governação institucional,

sectores

devem ser considerados dois níveis de disposições:

dos

de jure e de facto. A não consideração de qualquer

hidrográficas. Está especificamente mandatado para

uma das duas dimensões pode levar a conclusões

coordenar esforços entre os sectores com vista à

sobre a adequação e eficácia do status quo

realização de projectos que possam afectar os recursos

institucional que podem não reflectir a realidade.

hídricos, assim como emitir pareceres sobre as

Esta análise foi feita examinando primeiro as leis que

medidas e acções propostas relacionadas com o
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com

no

identidade

planeamento,

jurídica

gestão

e

e

autonomia

utilização

recursos hídricos, com enfoque nas bacias

FIGURA 5.3.

Distribuição das responsabilidades de jure para o sector de WASH em Angola

Gabinete do Presidente
Interministerial
Conselho Nacional da Água (CNA)

Executivo e
políticas

Ministério da Energia e Águas (MINEA)
Gabinete de Estudos, Planeamento, e Estatística (OSPS)
Ministério das Finanças (MINFIN)
Ministério da Saúde (MINSA)
Ministro da Educação (MED)
Conselho Nacional da Água (CNA)
Agência Nacional de Resíduos (ANR)

Política e
estratégia

Nível
nacional

Regulamentação e
responsabilização

Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNA)
Instituto Regulador dos Serviços de Electricidade e Água e Saneamento
de Águas Residuais (IRSEA)
Instituto Nacional de Recursos Hidricos (INRH)
Ministério do Ambiente (MINAMB)
Conselho Nacional da Água (CNA)

Orçamentação e
financiamento
Coordenação
e planeamento

Ministério das Finanças (MINFIN)
Ministério da Energia e Águas (MINEA)
Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNA)
Instituto Regulador dos Serviços de Electricidade e Água e Saneamento
de Águas Residuais (IRSEA)
Instituto Nacional de Recursos Hidricos (INRH)
Instituto Nacional de Recursos Hidricos (INRH)
Ministério da Saúde (MINSA)
Ministro da Educação (MED)

Monitorização
e avaliação
Monitorização
e avaliação
Nível
provincial

Nível
local

Empresas Provinciais de Água e Saneamento (EPAS)
Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL)

Prestação
de serviços

Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado (MTASR)
Empresas Provinciais de Água e Saneamento (EPAS)
Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL)

Prestação
de serviços

Empresas Provinciais de Água e Saneamento (EPAS)
Empresa de Luanda e Saneamento de Luanda (ELISAL)
Unidade Técnica par a Gestão do Saneamento de Luanda
Municípios

Nota: WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

planeamento, gestão e utilização dos recursos

outros ministérios não incluídos aqui. É importante

hídricos. O conselho é coordenado pelo vice-

salientar que os representantes das comunidades

presidente e inclui os representantes do Ministério da

locais e das associações de utilizadores de água

Energia e Águas, MINEA, Ministério do Ambiente,

também estão incluídos na estrutura organizacional

MINAMB, Ministério das Finanças, MINFIN, Ministério

do organismo (ANGOP 2018). O CNA tem a tarefa

da Saúde, MINSA, Ministério da Administração do

única de apoiar tanto as funções executivas como a

Território e Reforma do Estado, MTASR, assim como

estratégia política a nível nacional (Figura 5.3).
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O CNA também é responsável por exercer a

o MINEA funcione principalmente a nível nacional,

autoridade de revisão, uma vez que é obrigado a fazer

onde desempenha um papel de formulação de

determinações sobre a concepção, implementação

políticas (Figura 5.3), também assume funções de

ou revisão de planos e projectos que possam ter

planeamento e coordenação a nível provincial,

impacto nos recursos hídricos para garantir a sua

juntamente

compatibilidade com a política nacional. Isto inclui

Abastecimento de Água e Saneamento (DNA), o

garantir que os planos de utilização dos recursos

IRSEA, e o INRH.

hídricos partilhados estabelecidos pelos Estados da
Bacia sejam compatíveis com as políticas de utilização
dos recursos nacionais. Embora o CNA esteja
operacional, ainda não está claro com que frequência
se reúne ou quão eficaz é no cumprimento do seu
mandato.

Parece

existir

uma

sobreposição

significativa ou mesmo um conflito directo entre os
mandatos

do

INRH

e

do

CNA

quanto

à

responsabilidade de regular e aconselhar sobre a
admissibilidade de actividades e projectos que
possam afectar os recursos hídricos nacionais.

Ministério da Energia e Águas (MINEA)
As funções e responsabilidades do MINEA estão bem
definidas, mas estendem-se para além do seu mandato
nacional, para incluir actividades de planeamento e de
coordenação ao nível provincial e, além disso, as suas
responsabilidades pelo saneamento são executadas de
forma

insuficiente.

O

MINEA

foi

encarregue

legislativamente pelo Decreto Presidencial N.º 24/18
de assumir um papel de liderança na promoção,
execução e gestão das políticas do Governo de Angola
relacionadas com serviços de energia, água e
saneamento. O ministério está essencialmente

a

Direcção

Nacional

de

Secretaria de Estado para a Água (SEA)
Embora seja uma entidade legalmente mandatada, as
responsabilidades específicas da Secretaria de Estado
para a Água não estão definidas na legislação. O
ministro do MINEA está autorizado a delegar alguns
poderes nos secretários de Estado que são necessários
para apoiar a coordenação e execução dos seus
mandatos. Pelo Decreto Presidencial N.º 24/18 e o
Decreto Presidencial N.º 209/12, a Secretaria de
Estado para a Água terá de supervisionar as empresas
de abastecimento de água, institutos sectoriais,
escritórios de gestão de bacias hidrográficas e outros
organismos especializados. Há pouca informação
disponível

nos

instrumentos

legais

sobre

as

responsabilidades funcionais exactas da Secretaria
de Estado para a Água e os procedimentos para a
delegação

pelo

governamentais
informação

MINEA,
também

conclusiva

os
não
sobre

intervenientes
transmitiram
as

suas

responsabilidades operacionais. Por este motivo, a
função específica da Secretaria de Estado para a Água
não foi identificada na Figura 5.3, que se concentra
nas funções de jure.

ter uma função de coordenação e de planeamento na

Direcção Nacional de Abastecimento de Água e
Saneamento (DNA)

exploração de recursos energéticos e hídricos. Isto

Uma parte significativa das responsabilidades no

inclui propor legislação para melhorar a estrutura

sector de WASH está investida no DNA, que opera nos

institucional do sector de WASH. Na execução do seu

três níveis de governo sob acordos de jure e de facto e

mandato espera-se também que o MINEA colabore

cujas responsabilidades se sobrepõem a várias outras

com os governos locais no apoio ao abastecimento de

agências. A DNA tem diversas funções estipuladas

água às zonas rurais, periurbanas e urbanas. Embora

no Decreto Presidencial N.º 24/18, no que diz

encarregue de cumprir um mandato estratégico para
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respeito à formulação de políticas sectoriais e ao

centralizado, a DNA desenvolve projectos de

apoio à implementação e supervisão de projectos.

serviços de WASH. Devido a défices de capacidade,

Ao nível nacional, a DNA é legalmente responsável

as autoridades provinciais e municipais estão

por fazer recomendações de políticas ao MINEA

limitadas ao planeamento e implementação de

para

projectos. Embora os municípios e as províncias

sua

aprovação,

além

de

coordenar

a

implementação e a monitorização dessas políticas

sugiram

para os serviços de abastecimento de água e de

problemas de WASH, a DNA faz a determinação

saneamento. Além disso, a DNA está legalmente

final sobre se estas soluções são adequadas e

mandatada com a responsabilidade de promover e

viáveis.

coordenar

o

estabelecimento

de

normas

e

regulamentos sobre a qualidade da água, tratamento
da água e normas para a eliminação da água no
sistemas de água e saneamento, assim como
promover

a

promover

sua

o

divulgação.

Também

estabelecimento

de

deve

normas,

regulamentos e especificações técnicas relacionadas
com

o

projecto,

construção,

operação

e

monitorização de sistemas de água e saneamento.
A DNA também é em grande parte responsável
pela identificação de projectos de abastecimento de
água e águas residuais, pela orçamentação de
projectos e pela implementação geral de projectos
em nome do ministério. É de salientar que a DNA
está mandatada para propor estudos para definir as
tarifas

a

serem

aplicadas

aos

serviços

de

abastecimento de água e saneamento. Isto contradiz
a autoridade de jure da IRSEA como agência
reguladora responsável por estabelecer, rever,

frequentemente

soluções

para

os

Gabinete de Estudos, Planeamento,
e Estatística (GEPE)
O mandato bem definido do Gabinete de Estudos,
Planeamento e Estatística (GEPE) vai para além do
planeamento para incluir responsabilidades que se
sobrepõem ao IRSEA. Conforme estabelecido no
Decreto Presidencial N.º 24/18, o GEPE tem um papel
importante: ajudar o MINEA a avaliar as suas posições
políticas, assim como o planeamento de projectos de
WASH. É particularmente importante salientar que o
GEPE está mandatado para participar em estudos
relacionados com a definição de taxas e tarifas
cobradas pelos serviços dos sectores da energia e da
água. Tal como a DNA, esta autoridade contradiz a
autoridade definida para a IRSEA como a agência
reguladora responsável por definir, rever, estudar e
ajustar as tarifas e preços para os serviços de energia,
água e saneamento.

estudar e ajustar as tarifas e preços para os serviços

Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INRH)

de

das

O INRH opera tanto a nível nacional como provincial e é

responsabilidades nacionais, a DNA é juridicamente

especificamente responsável pela gestão dos recursos

responsável pela coordenação e planeamento a

hídricos,

nível provincial, juntamente com o MINEA, IRSEA e

sobrepõem ao MINAMB e CNA, e outras que estão mal

INRH.

definidas ou são subexecutadas. Através do Decreto

energia,

água

e

saneamento.

Além

incluindo

algumas

actividades

que

se

Na prática, a DNA também apoia a prestação de

Presidencial N.º 205/14, foi confiado ao INRH o

serviços tanto a nível provincial como local, a par

mandato de gerir os recursos hídricos em Angola,

das

assim

outras

agências,

juridicamente
Especificamente,

apesar

mandatada
dentro

de

para
do

não
o

actual

estar
fazer.

sistema

como

recolher

hidrometeorológica.

O

e

analisar

INRH

está

informação
legalmente

mandatado para assumir a responsabilidade final de
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definir

normas,

e

debates sobre a reforma. Além disso, diversas

inventário,

funções organizacionais atribuídas ao IRSEA de uma

classificação, registo, protecção, monitorização e

forma genérica, estão especificamente relacionadas

controlo dos recursos hídricos e estudos ambientais

com a imposição de tarifas e preços para serviços de

de acompanhamento. Também está mandatado para

água e saneamento. Estas incluem:

aplicações

directrizes,

relacionadas

procedimentos

com

o

restringir a utilização de recursos hídricos sempre
que exista o perigo do seu esgotamento, degradação
ou contaminação da fonte, responsabilidade que se
sobrepõe ao MINAMB. As funções legalmente
mandatadas do INRH abrangem tanto a regulação e a
responsabilização

a

nível

nacional,

como

a

• Recomendar a fixação de tarifas e preços e
submetê-los

ao

Conselho

Tarifário

para

aconselhamento;
• Estimar os valores dos subsídios e estabelecer

coordenação e planeamento a nível provincial.

cenários para a evolução da estrutura do sector;

Também foi atribuída ao INRH a responsabilidade de

• Avaliar e auditar a definição e aplicação de tarifas

preparar, executar, monitorizar e avaliar a Política
Nacional de Recursos Hídricos. No entanto, nenhuma
política deste tipo foi desenvolvida até à data. A
organização também recebeu o mandato para
supervisionar todas as bacias hidrográficas e a avaliar
as taxas de captação de água bruta, mas não está
claro quem estabelece essas taxas nem se as taxas
são de facto cobradas no momento.

a estrutura legal que governa as suas actividades tem
O

IRSEA

foi

designado

• Emitir recomendações sobre a conformidade das
tarifas, assim como monitorizar e sancionar o seu
não cumprimento; e
• Emitir pareceres sobre os critérios de compensação
económica ou financeira relativos aos ajustamentos
tarifários e/ou revisões entre o licenciante e o
reequilíbrio financeiro ou económico.

O IRSEA carece de independência jurídica e prática, e
falhas.

pelas empresas;

adjudicatário ou qualquer outro mecanismo de

Instituto Regulador dos Serviços de
Electricidade e de Água (IRSEA)

pelo

Decreto

Presidencial N.º 59/16 como regulador nacional dos
serviços de energia, água e saneamento, no
seguimento da inclusão dos serviços de WASH no
mandato original para a regulação da energia em
2016. Os poderes regulamentares do IRSEA incluem a
recolha, transporte, manuseamento e distribuição de
água, assim como a recolha, tratamento e descarga
de águas residuais. Como um corolário natural do
seu estatuto como regulador, o IRSEA deve rever as
regras reguladoras para melhorar a transparência no
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• Propor e actualizar os regulamentos tarifários;

Tal como para o INRH, o mandato legal do IRSEA
estende-se tanto à regulação como à responsabilização
a nível nacional, juntamente com a coordenação e
planeamento a nível provincial (Figura 5.3).
Embora originalmente destinado a funcionar como
um

organismo

independente,

o

IRSEA

é

funcionalmente um braço do MINEA. O conselho da
autoridade é composto por três directores, nomeados
pelo

MINEA,

responsáveis

pela

definição

e

implementação das actividades regulatórias do
IRSEA. É importante salientar que o quadro
legislativo que rege as operações do IRSEA apresenta
diversas falhas, nomeadamente:

envolvimento empresarial com os concessionários

• De uma forma crítica, não está claro qual é o órgão

do sector de WASH, assim como desenvolver

que tem a responsabilidade final de preparar e

propostas de emendas legislativas e comentar os

apresentar as propostas ao Conselho Tarifário para
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ajustar tarifas e preços com base nos estudos feitos

seu mandato. Com base no Decreto Presidencial N.º

pelo Departamento de Comércio, Tarifas e Preços.

85/2014, o MINAMB tem como principal tarefa

Está implícito que esta é uma responsabilidade do

coordenar a gestão das estratégias e políticas de

conselho de administração, mas não há uma

gestão dos recursos naturais para garantir a

obrigação positiva de rever periodicamente e, quando

sustentabilidade e protecção ambiental. Isto inclui

for adequado, propor ajustes às tarifas e preços

uma responsabilidade mandatada para propor a

explicitamente incluídos no âmbito do seu mandato.

reforma do quadro legal e regulamentar que rege as

• Não existe nenhuma metodologia específica

questões ambientais, conforme adequado. Além

delineada que deva ser respeitada no que diz

disso, o MINAMB tem a missão de promover e propor

respeito à fixação e ajuste de tarifas e preços.

padrões de qualidade ambiental em áreas urbanas e

• O regime jurídico também é omisso quanto ao
efeito de um parecer emitido pelo Conselho
Tarifário sobre uma proposta de revisão ou ajuste
de tarifas e preços para determinados níveis.

não urbanas para o ar, água, solo e ruído, ao mesmo
tempo que implementa redes de monitorização da
qualidade da água e do ar através dos seus três
departamentos para: (i) saneamento ambiental,
(ii) educação ambiental, e (iii) qualidade ambiental.

Felizmente, o reforço da abordagem processual do

O MINAMB opera exclusivamente a nível nacional

IRSEA em relação à regulamentação tarifária é um

em

tema central do actual PDISA II.

(Figura 5.3).

relação

à

regulação

e

responsabilização

Em 2018, o IRSEA definiu tarifas individuais para

O MINAMB também tem a tarefa específica de

cada EPAS, com a assistência do MINEA. As tarifas

monitorizar e aplicar os padrões de qualidade dos

acabaram por ser aprovadas pelo MINFIN com a

cursos de água do país. No entanto, o ministério é

contribuição do Instituto de Preços e Concorrência,

prejudicado pela falta de recursos, uma vez que não

IPREC, na qualidade de conselheiro que foi depois

existe um laboratório nacional dedicado a este fim,

substituído pela ARC. O IRSEA não regulamenta, no
entanto, os preços dos operadores de "girafas"
(operações de camões cisternas do sector privado
que recebem água de tubos de descarga com uma
forma semelhante a uma girafa), nem o IRSEA regula
ou monitoriza a qualidade dos serviços prestados. Da
mesma forma, o IRSEA não regula nem monitoriza a
qualidade dos serviços de saneamento in situ
prestados pelo sector privado. O IRSEA informou que
estava a apoiar uma nova associação de camionistas
para ajudar a fornecer supervisão. Abordar esta
lacuna deve ser uma área importante no futuro.

criando assim uma dependência de dois laboratórios
privados para prestar todos os serviços. Além disso,
não existe actualmente uma política de protecção
das bacias hidrográficas e de regulamentação das
actividades nelas realizadas, nem existe qualquer
disposição para monitorizar ou regular as descargas
industriais para sistemas centralizados de águas
residuais ou para cursos de água. Existe também
uma área legislativa cinzenta quanto à relação
funcional entre o INRH e o MINAMB em relação à
regulação e protecção dos recursos hídricos naturais.
Embora a Lei da Água defina o tratamento de águas
residuais como sendo da responsabilidade do MINEA,

Ministério do Ambiente (MINAMB)
Apesar das actividades claramente definidas, que em
certos casos se sobrepõem ao INRH, o MINAMB não
dispõe dos recursos necessários para cumprir o

o saneamento ambiental, incluindo a gestão de
resíduos sólidos e líquidos, é atribuído na prática ao
MINAMB.3 A Unidade Técnica Nacional de Saneamento
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Ambiental (UTNSA) do MINAMB é responsável pelo

Agência Nacional de Resíduos (ANR)

desenvolvimento de políticas e programas de

Embora dotada de autonomia administrativa e

saneamento. O desenvolvimento da política nacional
de saneamento, actualmente em revisão, tem sido um

financeira, a ANR é identificada como pertencendo à
tutela do MINAMB. A agência foi criada através do

esforço de colaboração entre o MINSA, o Ministério da

Decreto Presidencial N.º 181/14 com o mandato de

Educação, MED, o MINEA, a Secretaria de Estado do

garantir a implementação da política de gestão

Desenvolvimento Rural, e a UNICEF.

de resíduos a nível nacional, no âmbito da

CAIXA 5.1.

Legislação sobre a qualidade da água potável

A Lei sobre a água em Angola (Lei N.º 6/02), nada refere sobre a qualidade da água potável. Consequentemente, o Decreto Presidencial N.º 261/11, publicado a 20 de Setembro de 2011, define as normas e
critérios nacionais para a qualidade da água. O estabelecimento de normas para a qualidade da água é da
competência do ministério responsável pelo ambiente (actualmente, Ministério do Ambiente, MINAMB)
em conjunto com os ministérios responsáveis pela saúde (actualmente, Ministério da Saúde, MINSA) e energia e água (actualmente, o Ministério da Energia e Águas, MINEA), enquanto o MINEA tem a responsabilidade geral de garantir que a água é adequada para o consumo humano em toda a rede de distribuição.
O MINEA é ainda responsável pelo inventário e classificação de todas as águas superficiais destinadas ao
consumo humano, e pela sua comunicação regular ao MINAMB. O MINAMB é responsável pela definição
do protocolo de amostragem da qualidade da água e, juntamente com o MINSA, MINEA e o Instituto
Nacional de Recursos Hídricos (INRH), garantir que a qualidade da água esteja em conformidade com as
normas para a qualidade da água; no entanto, as autoridades provinciais são responsáveis pela análise da
qualidade da água. Finalmente, o MINAMB também age como inspector da qualidade da água.
A formulação vaga que detalha as várias competências para a qualidade da água (Artigo 3º) obscurece a
responsabilidade. Por exemplo, enquanto o Artigo 7º (4) estipula que todos os resultados devem ser apresentados ao MINSA e tornados públicos, e o Artigo 7º (5) estipula que o MINEA deve comunicar qualquer
desvio na qualidade da água da fonte ao MINSA, MINEA, e aos operadores, não há nenhuma indicação
quanto ao método e frequência, ou supervisão, do referido relatório. Além disso, embora o MINSA tenha
a última autoridade sobre a aprovação da utilização das águas para consumo humano quando a qualidade
da água não cumpre as normas aplicáveis, e sob “circunstâncias excepcionais e na ausência de alternativas
técnicas ou economicamente viáveis” (Artigo 8º), essa formulação ampla permite praticamente qualquer
eventualidade. Finalmente, embora o artigo 24º indique que “o incumprimento... constitui uma infracção
passível de sanção pecuniária, nos termos da legislação em vigor” e o artigo 25º indique que o presente
decreto deve ser interpretado em conjunto com a Lei Ambiental N.º 5/98, em última análise, há pouco
para garantir a aplicação desta legislação na prática. As competências devem ser revistas para tornar
explícito qual a agência que tem autoridade final para a supervisão regulamentar da qualidade da água e,
além disso, quais os mecanismos existentes para garantir a responsabilização. Uma redacção mais explícita
em geral serviria para salvaguardar o público de quaisquer lacunas involuntárias causadas pelas actuais
ambiguidades no texto existente.
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regulamentação, supervisão e outra legislação

de pagamento são consideradas na selecção do

aplicável. A agência também é responsável pela

projecto, mas não são um factor determinante.

implementação da Política Nacional de Gestão de

É importante destacar que o MINFIN assumiu na

Resíduos baseada na hierarquia de gestão de resíduos

prática uma função de regulação e responsabilização,

de prevenção, minimização, reutilização, reciclagem,

uma vez que tem a aprovação final para todas as

recuperação e eliminação alinhada com critérios de

tarifas de água propostas pela IRSEA através do

protecção

e

MINEA. A autoridade legal para assumir esta função

qualidade e eficiência dos serviços prestados.

não está, no entanto, explícita em nenhum dos

Isto inclui a monitorização do desempenho das

Decretos

organizações

Presidencial N.º 59/16.

ambiental,

viabilidade

responsáveis

económica

pelas

funções

relacionadas com a gestão de resíduos.

Presidenciais

N.º

31/18

ou

Decreto

Ministério da Saúde (MINSA)

Ministério das Finanças (MINFIN)

O MINSA não figura de forma proeminente na hierarquia

O papel legalmente mandatado do MINFIN limita-se,

do sector de WASH porque ainda não está legalmente

em grande parte, ao processo orçamental; no entanto,

mandatado para participar no sector com o apoio

na prática, a sua autoridade estende-se ao processo de

financeiro adequado; no entanto, dispõe dos recursos

aprovação de projectos, para além da aprovação das

técnicos e humanos necessários para prestar o tão

tarifas finais. Pelo Decreto Presidencial N.º 31/18, o

necessário apoio às instituições e a nível da comunidade.

MINFIN tem a missão, entre outras funções, de

Através do Decreto Presidencial N.º 21/18, o MINSA

propor e implementar a política orçamental do

tem o mandato de promover o programa de saúde do

Estado, gerir a dívida do Estado, elaborar o Programa

governo e é especificamente encarregue de definir

de Investimentos Públicos em coordenação com

a Política Nacional de Saúde e supervisionar a

outros órgãos da administração central e local,

sua implementação, monitorização e avaliação

produzir estudos e pareceres para alinhar os

periódica.

investimentos públicos com os objectivos de política

responsabilidade de apoiar a prevenção e controlo de

económica de médio e longo prazo, assim como fazer

doenças endémicas e epidémicas e a gestão de

a coordenação com as instituições financeiras

eventos especiais de saúde pública, assim como o

multilaterais, as organizações internacionais e as

planeamento, prestação e supervisão das profissões

organizações regionais. O MINFIN tem importantes

da saúde em colaboração com outras instituições

responsabilidades

políticas,

relacionadas.

nacional

assentam na estratégia política a nível nacional e

(Figura 5.3). Após as eleições de 2017, o MINFIN

na monitorização e avaliação a nível provincial

assumiu a função de aprovar orçamentos para todos

(Figura 5.3).

orçamentais

e

de

estratégias

financeiras

ao

nível

os projectos de WASH propostos pelo MINEA, dandolhe autoridade de facto sobre o processo de aprovação
dos projectos. Os critérios de selecção de projectos
são utilizados em consulta com o MINEA para dar
prioridade a projectos importantes ou para continuar
projectos

já

financiados.

Alegadamente,

a

acessibilidade de custos do projecto e a capacidade

Além

As

disso,

o

MINSA

responsabilidades

tem

do

a

MINSA

Ministro da Educação (MED)
Embora esteja encarregado da supervisão das
instituições

educativas,

o

mandato

do

MED

relacionado com os serviços de WASH nas instalações
é inexistente. Criado pelo Decreto-Lei 7/03, o MED
tem a missão de formular a política nacional para o
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CAIXA 5.2.

Um caso de colaboração trans-sectorial

O Programa Nacional de Saúde Ambiental não inclui actividades específicas relacionadas com os serviços
de WASH, sendo no entanto o programa dentro do Ministério da Saúde (MINSA) designado para dar
contribuições e colaborar com as actividades relacionadas com os serviços de WASH. Apesar de não ter
um mandato legal e um orçamento, a MINSA fornece apoio às actividades promocionais de WASH através
de pontos focais responsáveis pela saúde ambiental em cada província. Actualmente, não há ninguém
encarregado de apoiar as actividades relacionadas com os serviços de WASH a nível municipal; contudo,
com o financiamento adequado, os técnicos municipais poderiam potencialmente incorporar actividades
relacionadas com os serviços de WASH nas suas funções actuais.
O Plano Nacional de Desenvolvimento prevê uma política nacional para a saúde ambiental e está actualmente a ser desenvolvido pelo Programa Nacional para a Saúde Ambiental e irá necessariamente incluir
aspectos relacionados com os serviços de WASH e de resíduos. O MINSA está a fazer esforços para garantir
a colaboração e a contribuição de outros intervenientes governamentais relevantes, como o Ministério da
Energia e Águas (MINEA).
Como foi destacado em vários estudos de casos de água e saneamento em toda a cidade, não existe
uma política unificadora que faça a gestão dos serviços de WASH nas escolas e instalações de cuidados
de saúde. O MINSA está especialmente ansioso para preencher esta lacuna para além de desenvolver
actividades de divulgação nas escolas para encorajar os pais a participarem no funcionamento e gestão das
instalações de WASH nas escolas.
No entanto, o Programa Nacional de Saúde Ambiental depende do Departamento de Higiene e
Vigilância Epidemiológica e recebe financiamento apenas para essa finalidade. Para actividades específicas r elacionadas com os serviços de WASH, o coordenador do programa deve preparar um pedido de
fundos adicionais, que é canalizado através do director do Programa Nacional de Saúde Pública para o
ministro para aprovação. O orçamento é formulado caso a caso e aprovado de acordo com a disponibilidade de f undos. O MINSA tem os recursos técnicos e humanos necessários para implementar as actividades r elacionadas com os serviços de WASH, mas está limitado pela falta de financiamento formal.
Fonte: Comunicação pessoal (2019a) com A. Cardoso, coordenador do Programa Nacional de Saúde
Ambiental, MINSA (via e-mail).
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sector da educação, coordenar a implementação de

escolar através da Direcção Nacional de Acção

políticas,

Social

assim

como

conceber

e

promover

Escolar.

Tem

também

um

papel

a

programas para assegurar o funcionamento do

desempenhar na formulação e acompanhamento

Sistema Nacional de Educação. Um componente

da política de gestão de recursos humanos para a

central do mandato institucional do MED é

higiene

incentivar

Direcção

a

participação

da

sociedade

na

no

trabalho,

Nacional

de

actuando
Recursos

através

da

Humanos.4

implementação de programas governamentais na

Consequentemente, o mandato legal do MED

área da educação, o que inclui um enfoque

estende-se às estratégias políticas a nível nacional e

específico na promoção de programas de saúde

à monitorização e avaliação ao nível regional.
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QUADRO 5.1.

Instituições cruciais e as suas responsabilidades funcionais
Responsabilidades institucionais funcionais

Instituição

Políticas e

Coordenação e

Regulamentação e

Fornecimento

Orçamentação

Monitorização

Criação de

estratégia

planeamento

responsabilização

de serviços

e financiamento

e avaliação

capacidades

Nível nacional
MINEA
SEA
ADN
GEPE
INRH
IRSEA
MINAMB
CNA
MINFIN
MINSA
MED
A nível regional
MTASR
EPAS
EPAL
Nível local
ELISAL
Chave

Funções de jure
Funções de facto
linhamento funcional

Nota: CNA = Conselho Nacional da Água; DNA = Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento; ELISAL = Empresa de Luanda e Saneamento
de Luanda; EPAL = Empresa Pública de Águas de Luanda); EPAS = (Empresa Pública de Água e Saneamento; GEPE = Gabinete de Estudos, Planeamento, e
Estatística; INRH = Instituto Nacional de Recursos Hídricos; IRSEA = Instituto Regulador dos Serviços de Electricidade e de Água; MED = Ministro da
Educação; MINAMB = Ministério do Ambiente; MINEA = Ministério da Energia e Águas; MINFIN = Ministério das Finanças; MINSA = Ministério da Saúde;
MTASR = Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado; GEPE = Gabinete de Estudos, Planeamento, e Estatística; SEA = Secretaria de
Estado para as Águas.

Ministério da Administração do Território
e Reforma do Estado (MTASR)

55/18, o MTASR tem a missão de propor medidas para

O MTASR está mandatado para desempenhar um papel

equipamentos dos municípios para melhorar a

fundamental a nível local, especialmente em relação à

qualidade da prestação de serviços em todos os

criação de capacidades, mas há poucas evidências que

sectores. Espera-se também que tenha um papel de

sugiram que realmente desempenhe essas funções na

liderança

prática. Autorizado pelo Decreto Presidencial N.º

municipais em coordenação com órgãos competentes

melhorar

e

na

modernizar

elaboração

as

de

infra-estruturas

planos

e

directores
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para garantir o alinhamento e harmonização de

MEP ser responsável pelo censo nacional realizado

políticas, programas e projectos ao nível sectorial e

através do Instituto Nacional de Estatística a cada 10

local. O mandato do MTASR exige apoio para a agenda

anos, o que é um ciclo diferente do Plano Nacional de

de descentralização administrativa e organização do

Desenvolvimento. Os dados exactos da população

governo local, o que inclui a autoridade para propor

são críticos para o planeamento de projectos de

medidas para simplificar as regras e regulamentos

WASH, desde o dimensionamento das iniciativas do

que

a

sector até à previsão de quantos utilizadores irão

administração local e a comunidade empresarial,

pagar pelos serviços públicos no futuro. Esta é uma

assim como a redução dos custos administrativos. A

limitação pragmática que deve ser contabilizada

ênfase no apoio ao processo de descentralização

através de um planeamento sectorial rigoroso que

inclui a promoção de acordos de geminação entre

considere as imprecisões nos conjuntos de dados

autoridades municipais e das cidade para facilitar a

disponíveis sobre as projecções de população.

facilitem

melhores

interacções

entre

construção de capacidades e o intercâmbio de
informações. Espera-se também que o MTASR
coordene acções para a organização das autoridades
provinciais e municipais a fim de desenvolver as suas
organizações administrativas, económicas, sociais e
culturais. Não existem informações disponíveis que
indiquem que o MTASR desempenhe estas funções
na prática, particularmente no que diz respeito à
construção de capacidades.

Empresas Públicas de Água e Saneamento
(EPASs)
As empresas públicas de água e saneamento só fora
criadas recentemente; a sua capacidade continua a
ser reduzida e estão actualmente limitadas ao
abastecimento de água em áreas urbanas. Angola é
composta por 18 províncias, cada uma com a intenção
de ter a sua própria EPAS. A província de Benguela

Ministério da Economia e Planeamento (MEP)

tem duas (uma em Benguela e outra no Lobito),

Antes de 2017, o Ministério da Economia e

enquanto que ainda não foram constituídos serviços

Planeamento (MPE) foi responsável pela supervisão

públicos nas províncias do Zaire e Cuando Cubango,

do programa nacional de investimentos públicos,

elevando o número total de serviços públicos

consistente

de

actualmente activos para 17. Criadas em 2017, quando

Desenvolvimento. No entanto, com a eleição do novo

se desligaram dos departamentos de água dos

governo, esta função foi delegada no MINFIN.

5

governos provinciais, as EPAS reportam directamente

Actualmente, todos os orçamentos de projectos de

ao MINEA e recebem assistência técnica do

investimento de capital devem agora ser aprovados

ministério. A actual iniciativa de descentralização

pelo MINFIN e não pelo MEP, o que inclui a elaboração

centra-se no estabelecimento destas empresas

de um orçamento anual para todos os ministérios e

autónomas como os principais fornecedores de

departamentos. O MPE não foi incluído na Figura 5.3,

serviços locais de WASH em toda a Angola. No

pois não existe um instrumento legal identificável

entanto, na maioria dos casos, as EPAS servem

que estabeleça um mandato claro para esta entidade.

apenas as capitais provinciais e centros urbanos e, na

Contudo,

com

para

o

Plano

complicar

Nacional

o

processo

de

planeamento do sector de WASH temos o facto de
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5.4.2 Fornecimento de serviços

sua maioria, ainda não se concentraram nos serviços
de saneamento.
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As EPAS são responsáveis pela prestação de

nacionais (Figura 5.3 e Quadro 5.1). Evidentemente,

serviços aos seus clientes e pela cobrança de taxas

este status quo é incongruente com a estrutura

por esses serviços, sendo as tarifas e talvez as taxas

hierárquica de governação em três níveis descrita na

de ligação a sua principal fonte de receita. Este

secção 5.3.2 que é normalmente considerada como a

processo ainda está nas suas fases iniciais e a

melhor prática.

capacidade

para

fornecer

estes

serviços

é

As actividades que são mais frequentemente

actualmente baixa. Por esta razão, 14 províncias

confiadas às agências provinciais e locais concentram-se

estão a receber assistência técnica do programa

a nível nacional, enquanto as agências locais são

PDISA do Banco Mundial e do Banco Africano de

simultaneamente juiz e júri do seu próprio desempenho.

Desenvolvimento (AfDB). Todas as EPASs, incluindo

Uma consequência importante da centralização da

a Empresa Pública de Aguas de Luanda, EPAL, têm

autoridade de decisão e supervisão é que as

responsabilidades pela prestação de serviços, e

instituições provinciais não foram estabelecidas e

funções de monitorização e avaliação ao nível

não

provincial, assim com da prestação de serviços ao

complementem e apoiem as suas congéneres

nível local (Quadro 5.1).

nacionais. Por exemplo, coordenação e planificação,

Caso o planeamento, preparação e execução de

foram

incumbidas

de

funções

que

monitorização e avaliação e prestação de serviços

projectos passem a ser responsabilidade das EPAS no

são

futuro, estas serão limitadas pela sua falta de

frequentemente executadas por agências provinciais

classificação de crédito, impedindo-as de obter capitais

e locais a nível internacional (Figura 5.2). No entanto,

para os projectos necessários. Consequentemente,

é evidente que a coordenação e o planeamento são

num

pela

uma função exclusivamente confiada a agências

aprovação final do orçamento e pelo financiamento

governamentais centrais, nomeadamente ao MINEA,

dos projectos de capital deverá permanecer com o

DNA, IRSEA, INRH, ANR e MINFIN, cujos mandatos

MINEA e o MINFIN, enquanto a determinação das

se sobrepõem parcialmente. Além disso, embora os

tarifas continuará a ser feita pelo IRSEA.

EPAS sejam corretamente encarregadas da prestação

futuro

próximo,

5.4.3 
Avaliação

a

responsabilidade

comparativa

das

melhores

práticas de governação do sector

funções

institucionais

que

são

mais

de serviços, também são responsáveis pela sua
monitorização e avaliação. Isto significa que de facto,
se espera que sejam de confiança para rever e

Apesar dos esforços para descentralizar durante a

comunicar a eficácia das suas próprias operações.

última década, o sector de WASH em Angola continua a

Em muitos casos, esta é uma proposta duvidosa sem

ser extremamente centralizado. A decisão de transferir

a devida supervisão.

a responsabilidade pela implementação da prestação

A tomada de decisões é feita de cima para baixo e

de serviços para o nível local e provincial através das

muitas vezes sem as informações adequadas das

EPAS é um passo importante para a descentralização

necessidades

do sector. No entanto, com excepção da prestação de

envolvimento

serviços, essencialmente todas as outras funções

coordenação, planificação, monitorização e avaliação

institucionais estão abrangidas pelo mandato legal e

das intervenções sectoriais assegura que a tomada de

pelas

decisões seja feita de cima para baixo e limita a

responsabilidades

práticas

das

agências

e

condições
dos

locais.

governos

A

falta

de

provinciais

na
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CAIXA 5.3.

Prestação de serviços de WASH em Luanda

Sendo a maior área urbana do país, e local de residência de um terço da sua população, a prestação de
serviços de WASH tem evoluído mais rapidamente em Luanda do que no resto do país, impulsionada por
três principais participantes.
Empresa Pública de Aguas de Luanda (EPAL)
A maior empresa de águas de Angola, a EPAL, é responsável pelo abastecimento de água a Luanda.
No passado, a EPAL era em grande parte autónoma devido ao seu tamanho e à falta de capacidade das
organizações circundantes. É uma unidade económica de interesse público com identidade jurídica e
autonomia administrativa e de gestão e que se rege pelo seu Estatuto Orgânico, regras de execução internas
complementares e pela Lei das Empresas Públicas (N.º 9/95). Com a formação do Instituto Regulador dos
Serviços de Electricidade e de Água (IRSEA) e o reforço do papel da Direcção Nacional de Abastecimento de
Água e Saneamento (DNA), o O Ministério da Energia e Águas (MINEA) passou a estar muito mais envolvido
com a EPAL. A EPAL estima que a empresa serve aproximadamente 42 porcento de Luanda. Os restantes
clientes são servidos pelo sector privado através de camiões cisterna e outros veículos mais pequenos. No
entanto, a EPAL vê as operações com camiões cisternas do sector privado como uma extensão da sua rede
necessária para cobrir as áreas da comunidade que de outra forma não seriam servidas.
Empresa de Luanda e Saneamento de Luanda (ELISAL)
A ELISAL é uma empresa paraestatal criada em 1991 com o mandato legal de prestar serviços de saneamento
e recolha de resíduos sólidos em toda a Luanda. As responsabilidades originais da empresa eram recolher o
lixo, limpar espaços públicos, fornecer serviços de saneamento urbano (tratamento, eliminação e reciclagem)
e produzir fertilizantes. Criada apenas depois de a população de Luanda ter quase triplicado, a empresa
enfrentou sérios desafios operacionais que levaram o governo a transferir grande parte da sua responsabilidade
operacional para uma empresa angolana privada, a Urbana 2000, de 1997 a 2002. Hoje em dia, o mandato
da ELISAL evoluiu significativamente. Os serviços da empresa limitam-se à operação de um aterro sanitário
em Mulenvos e à gestão de um centro médico que se dedica ao tratamento de profissionais que lidam com
resíduos através de parcerias com outras instituições de saúde. ELISAL também parece fornecer serviços de
saneamento municipal ad hoc, tais como esgoto e limpeza doméstica, limpeza de sarjetas e jardinagem. No
entanto, várias pates interessadas institucionais afirmam que a empresa é agora apenas responsável pelas
operações de saneamento no grande município do Cazenga, que é um dos nove municípios de Luanda.
Unidade Técnica de Gestão de Saneamento do Governo Provincial do Luanda (UTGSL)
A UTGSL foi criada em 2010 para coordenar o processo de expansão da drenagem de águas pluviais e da
recolha, tratamento e eliminação de esgotos em Luanda, conforme delineado num plano de saneamento
urbano da cidade que propunha uma estratégia de macrodrenagem baseada nas bacias de drenagem
natural da província. Até 2016, a UTGSL tinha produzido e aprovado formalmente o Plano Provincial de
Limpeza Urbana de Luanda (PPLL). O PPLL é um documento que orienta a relocalização e o alinhamento
da gestão de resíduos na cidade. Enquanto que, anteriormente, as empresas de gestão de resíduos
não tinham restrições sobre onde podiam trabalhar na cidade, o PPLL introduziu um novo modelo de
concessão que divide a prestação de serviços por distrito administrativo. A maioria destas concessões
foi atribuída a operadores privados, mas o Município do Cazenga, um dos municípios mais populosos de
Luanda, contendo a maioria dos bairros urbanos informais, foi atribuído à ELISAL.
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participação dos intervenientes locais. Um programa

responsabilidades das agências centralizadas como

de descentralização devidamente concebido seria

um complemento do programa de descentralização

um passo significativo para abordar a concentração

incentivado acima.

das responsabilidades funcionais a nível nacional. É
claro que uma tal iniciativa levanta muitas questões
no que diz respeito à capacidade das agências
existentes a nível provincial, assim como a potencial

5.5 Restrições e estrangulamentos
específicos para uma prestação eficaz
dos serviços

necessidade de estabelecer novas agências para
desempenhar essas funções. Também leva a uma

5.5.1 Limitações da economia política actual

avaliação

Embora a formulação de novas políticas, a promulgação

da

necessidade

de

coordenação

institucionalizada e de mecanismos de construção
de capacidades que possam melhorar o envolvimento
entre os intervenientes nacionais, provinciais e
locais.
Há

uma

necessidade

premente

de

reavaliar

detalhadamente o programa de descentralização. São
necessárias mais investigações sobre as potenciais
ramificações legais e institucionais, assim como o
provável apoio do governo ao estabelecimento de
novas

agências

coordenação

provinciais

e

encarregadas

planeamento

do

sector

da
em

concertação com as agências nacionais. No entanto,
à primeira vista, há uma razão prima facie pela qual
esse passo é necessário. Além disso, embora o IRSEA
(e a ANR) tenha um papel a desempenhar na
monitorização

e

avaliação

como

regulador

independente, isto seria feito de forma mais
apropriada em estreita ligação com as agências a
nível provincial encarregadas de supervisionar e
informar directamente sobre a prestação de serviços
pelas EPAS. Para o fazer, as agências existentes
teriam

de

ser

mandatadas

e

treinadas

para

desempenhar essas funções, ou novas entidades
teriam de ser estabelecidas para esse fim.
Embora o Capítulo 9 apresente um conjunto mais
amplo de recomendações de reforma institucional
para melhorar a governação do sector, vale a pena
resumir as principais limitações e delinear acções
específicas para racionalizar e esclarecer os papéis e

de leis e o estabelecimento de instituições seja
desenvolvimentos positivos no caminho para a
realização da visão de desenvolvimento de Angola,
ainda permanecem desafios significativos. Os acordos
e as instituições de governação reflectem a história
recente de conflitos em Angola e sofrem de falta de
recursos organizacionais (tanto humanos como
financeiros)

e

de

capacidade

técnica

para

desempenhar determinadas funções mandatadas.
Além disso, o sector carece de mecanismos e
modalidades claras e transparentes para uma
coordenação, implementação e regulamentação
eficazes dos programas sectoriais. Os princípios
estabelecidos pelas recentes reformas ainda não
foram implementados e ainda não foi estabelecida
de uma forma abrangente uma clara delimitação de
papéis, responsabilidades e relações entre as
instituições (ISF-UTS 2011:4). Uma vez definidas
essas funções, a coordenação sectorial será mais fácil
de planear, implementar e avaliar.
O sector de WASH ainda está altamente centralizado
a nível nacional, e a coordenação entre os vários
sectores é escassa. As disposições institucionais
estão a mudar, com propostas de financiamento e
novas

iniciativas

sectoriais

provenientes

principalmente do Gabinete do Presidente e dos
ministérios-chave. Embora este processo se tenha
acelerado desde 2017, infelizmente não há muita ou
nenhuma coordenação entre agências para coordenar
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e comunicar, por exemplo, sobre os planos e

governamental do saneamento para agir como um

actividades de investimento do sector (Banco Mundial

ponto focal para o planeamento e a acção. A

2011). A FONAS foi criada com a intenção de alinhar o

instituição tem de estar posicionada de modo a ter

apoio dos doadores, mas continuava ainda na fase de

autoridade, recursos e visibilidade para coordenar

projecto em Julho de 2019. Além disso, as organizações

eficazmente o trabalho das outras partes interessadas.

orientadas pelos doadores são muitas vezes vistas

Os papéis institucionais na formulação e revisão de

como imparciais e pouco fiáveis, e garantir a sua

políticas devem ser claramente delineados. O desafio

longevidade continua a ser um desafio constante.

de reforçar a capacidade das instituições do sector de

Assim, devem continuar a ser explorados veículos

WASH e melhorar o nível e eficácia da coordenação

alternativos liderados pelo governo para estabelecer

inter-agências é complicado pelo facto de as

uma colaboração entre as diversas agências. Os

iniciativas políticas cruciais serem rotineiramente

desafios associados à coordenação intergovernamental

revistas pelo Conselho de Ministros. Além disso,

são complexos na maioria dos governos mais maduros

várias outras instituições geridas directamente pelo

e estáveis. Em Angola, estas questões normalmente

ramo executivo também estão envolvidas nas

complexas são exacerbadas pelo facto de o governo

actividades do sector de WASH, incluindo o Gabinete

ter feito da descentralização da governação do

de Reconstrução Nacional, o Gabinete de Obras

sector de WASH uma prioridade política durante

Especiais, o Fundo Nacional de Desenvolvimento, o

mais de uma década com um sucesso limitado.

Ministério das Obras Públicas (Banco Mundial 2011),

A coordenação entre agências nacionais, provinciais e

assim como o MINFIN. Com excepção do MINFIN, o

locais é crucial para assegurar programas eficazes de

papel e o impacto dessas outras entidades não é

prestação de serviços. Embora o sector de WASH

claro. Sem uma clara delimitação dos papéis

continue altamente centralizado, o fornecimento de

institucionais na formulação e revisão de políticas,

serviços de abastecimento de água e saneamento é

existe o potencial do envolvimento de muitas

levado a cabo a nível provincial e municipal com a

agências vir a dificultar, em vez de ajudar os

supervisão e apoio de gestão teoricamente fornecidos

objectivos do governo. Isto é em parte resultado da

pelas autoridades nacionais. O desenvolvimento de

história de planeamento e controlo centralizado em

procedimentos

coordenação

Angola, que condicionou as instituições nacionais,

altamente

provinciais e locais a esperarem que as decisões

para

intergovernamental
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facilitar
entre

a

agências

centralizadas e os intervenientes descentralizados

programáticas

e

políticas

fossem

que prestam serviços a nível comunitário e familiar

exclusivamente pelo poder executivo.

tomadas

exigirá uma liderança efectiva do governo central

Os esforços de coordenação concebidos para

com uma visão de longo prazo que dê prioridade à

melhorar a prestação de serviços correm o risco de

criação

descarrilamento

de

capacidades

de

todas

as

partes

se

não

forem

feitos

esforços

interessadas. Isto é especialmente relevante para o

proporcionais para fortalecer as capacidades locais.

subsector do saneamento, pois o conhecimento está

Embora tenham sido criados novos ministérios,

disperso entre várias organizações governamentais,

departamentos e agências desde a promulgação da

incluindo o IRSEA, ANR, UTNSA, e UTGSL. Para

Lei Nacional da Água em 2002, muitas destas

melhorar efectivamente os serviços de saneamento,

organizações ainda enfrentam grandes limitações na

será

sua capacidade institucional e de recursos humanos.

importante

identificar

um

defensor
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Embora

a

decisão

de

descentralizar

as

ênfase

limitada

dada

ao

desenvolvimento

responsabilidades pela prestação de serviços ao nível

institucional e dos recursos humanos, e a um legado

provincial e local seja justificável e uma estratégia

de planeamento centralizado. Além disso, estas

adequada a longo prazo, a capacidade fora das

restrições estão muitas vezes inter-relacionadas e

agências centralizadas é ainda mais limitada e os

são auto-perpetuadas.

procedimentos de supervisão, monitorização e
avaliação regulatória não são bem compreendidos.
Como

em

qualquer

governo,

quando

são

estabelecidas novas agências, o nível de cooperação
e coordenação é limitado. Em Angola, onde os
recursos humanos e as capacidades institucionais
são limitadas, a quantidade de cooperação é
visivelmente limitada, assim como a ausência de
mecanismos e fóruns claros de apoio à coordenação
e comunicação.
A verdadeira descentralização do poder no sector
de

WASH

vai

exigir

investimentos

financeiros

significativos. Além das limitações de recursos
humanos, não é claro que as autoridades provinciais
e municipais tenham recebido ou venham a receber
os

recursos

implementar

financeiros
com

necessários

sucesso

uma

agenda

para
de

descentralização. Saber se esses recursos serão
fornecidos através do aumento da ajuda local do
governo central ou da capacidade de captar receitas
através do aumento de impostos, taxas e tarifas
sustentáveis é uma questão que ainda não foi
respondida. Embora seja um objectivo admirável, a
descentralização de poderes centralizados para as
agências

locais

exigirá

um

investimento

significativo do governo para dotar o pessoal
provincial e municipal das capacidades técnicas e
financeiras necessárias para cumprir este mandato.

5.5.2 Restrições específicas e estrangulamentos
na prestação de serviços
As

causas

subjacentes

aos

constrangimentos

específicos que impedem a prestação de serviços em
Angola são diversas e são principalmente devidas à

Tomada de decisões centralizada
A actual concentração da autoridade decisória no
governo central tem limitado a capacidade das
autoridades

locais

de

acumular

e

desenvolver

capacidades. Tradicionalmente, o Governo de Angola
tem sido altamente centralizado, e embora haja
discussões sobre a descentralização de sectores
específicos e de certas funções governamentais, a
tomada de decisões continua a estar nas mãos do
governo central. Uma das consequências desta
tomada de decisão centralizada é que os governos
subnacionais
departamentos

e

mesmo
do

muitas

governo

agências
central

e
não

desenvolveram a sua capacidade de planear e prestar
os serviços para os quais foram projectados.
A falta de capacidades a nível local tem limitado a
entrada das autoridades locais na programação de
WASH. Apesar das iniciativas de descentralização em
curso no sector de WASH, praticamente todas as
tomadas de decisão sobre orçamentos, projectos de
capital, e mesmo operações de rotina e prestação de
serviços são tomadas a nível nacional, principalmente
a nível presidencial e ministerial. Há pouca ou
nenhuma

coordenação

entre

agências

para

desenvolver e acordar planos e actividades de
investimento sectorial, e não há planos reais para
resolver essa falta de coordenação e controlo
centralizado a curto prazo. Como resultado, os
funcionários provinciais e locais dão pouco ou
nenhum contributo para os orçamentos e planos
sectoriais, o que torna difícil assegurar que as
necessidades locais sejam reconhecidas e os planos
ajustados às condições locais. Por exemplo, os
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decisores políticos nacionais não têm uma visão

direcção muito necessária para o sector como um todo.

sobre o planeamento e a prestação de serviços de

Para além de capacitar os níveis subnacionais do

saneamento necessários para toda a cidade para

governo e as suas respectivas comunidades no

obter melhoramentos globais de cobertura através

planeamento e implementação das actividades de

de diversos mecanismos de prestação de serviços

WASH, o sector também beneficiaria de uma

específicos para o contexto. Especificamente, os

estratégia


actuais planos do governo limitam o enfoque dos

implementação provinciais. A estratégia nacional

investimentos em saneamento quase exclusivamente

deve: (i) estabelecer metas e objectivos claros, (ii)

à extensão das redes de esgoto e ETARs destinadas a

proporcionar

servir áreas urbanas recém-construídas (novas

subnacionais

centralidades),

de

implementam os seus próprios programas de WASH,

agrupamentos populacionais informais (musseques)

(iii) ser desenvolvida com uma ampla consulta

(Capítulo 3). Este nível de avaliação só pode muitas

provincial e local, e (iv) ser adaptada às necessidades

vezes ser captado à escala local.

e capacidades locais. Para complementar a estratégia

negando

as

necessidades

É necessária uma estratégia clara e transparente,
que

detalhe

a

transferência

gradual

e

orientação
à

medida

de

planos

para
que

os

de

governos

desenvolvem

e

nacional, cada província deve desenvolver o seu

de

próprio plano que incorpore elementos críticos da

responsabilidades para as autoridades locais para

estratégia nacional, mas também assegure que esses

apoiar um processo de descentralização bem

elementos sejam implementados de acordo com as

sucedido. Mudar a cultura e a filosofia de governo

necessidades e exigências da província e das suas

de um país só pode ser feito a longo prazo, mas o

várias comunidades. Embora essa estratégia deva ser

Governo de Angola pode iniciar esse processo

adaptada às necessidades e requisitos únicos do país

desenvolvendo planos claros e transparentes para

e das suas várias comunidades, deve ser considerada

transferir gradualmente as responsabilidades pelos

a inclusão dos seguintes componentes recomendados:

serviços críticos para o nível subnacional - e
responsabilizando os funcionários pelos resultados.
Se implementadas com sucesso, as iniciativas de
descentralização colocarão um fardo maior sobre
os mesmos funcionários provinciais e locais já
encarregues de responsabilidades operacionais. As
novas

tarefas

incluiriam

a

avaliação

das

necessidades do sector; seleccionar projectos; fazer
estudos de viabilidade; concepção e orçamentação
de projecto, e a sua construção e operação. Estas
tarefas são um foco dos actuais programas de
assistência técnica, como o PDISA e o BAD.

Falta de uma estratégia para o sector de WASH
O desenvolvimento e implementação de uma estratégia
nacional para os serviços de WASH e as correspondentes
estratégias provinciais e locais proporcionariam uma
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nacional

• Um programa de investimento de capital de três a
cinco anos que seja planeado e orçamentado em
coordenação

com

as

várias

agências

e

departamentos de tutela;
• Uma política de gestão da procura de água para
salvaguardar

os

recursos

hídricos

finitos,

garantindo ao mesmo tempo um acesso equitativo
e justo;
• Políticas de gestão das águas residuais urbanas e
rurais;
• Uma política de protecção das bacias hidrográficas
para proteger as fontes de água da degradação
ambiental;
• Programas de sensibilização e promoção da
higiene a nível comunitário;
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• Monitoramento

e

aplicação

das

normas

estabelecidas; e

Angola continuar a ter um governo controlado

• Reforma abrangente da regulamentação focada
em níveis tarifários sustentáveis e melhoramentos
de desempenho para atingir as normas.

A ausência de uma segunda camada (provincial) de
governo estabelecida, combinada com a rápida
expansão da prestação de serviços a nível local,
exacerbou a já limitada capacidade das novas entidades.
Embora a capacidade institucional limitada e a
sobreposição de funções e responsabilidades no
sector sejam questões críticas, desde 2013, o governo
tem feito progressos significativos para abordar os
desafios institucionais e de capacidade no subsector
da água, e em menor grau, no sector de WASH de
dimensão.

Algumas

das

alterações

implementadas incluem:

água

focados

principalmente

em

investimentos e expansão;
• Introdução de contractos de gestão baseados no
desempenho das EPASs;

pelo

Gabinete

do

Presidente.

A participação do sector privado no sector de WASH
pode resultar em poupanças de custos e tempo,
permitindo que o governo concentre os seus já limitados
recursos e esforços no planeamento e supervisão.
Actualmente, o sector privado participa no sector de
WASH de uma forma essencialmente informal:
pequenos fornecedores preenchem as lacunas de
serviços no sector, por exemplo, prestando serviços
de abastecimento de água com a utilização de camiões
cisterna (girafas) a taxas unitárias tipicamente mais
elevadas, muitas vezes aos clientes mais pobres. Da
mesma forma, os fornecedores informais e formais do

significativo para o utilizador e de que resulta a
poluição dos cursos de água locais, com o consequente
impacto na saúde pública e incómodo. Há pouca ou
nenhuma supervisão para garantir que estes serviços
estejam a ser prestados adequadamente ou a um
Envolver o sector privado estaria em consonância

regulador para o abastecimento de água

com o apelo do Decreto Presidencial N.º 126/17 para a

(IRSEA); e

criação ou reforço de mecanismos económicos e

• Criação de um instituto nacional de gestão dos
recursos hídricos (INRH).

estabelecidas necessitem de tempo para crescer e
amadurecer, e que as suas capacidades institucionais
actuais sejam inferiores ao que é necessário para
prestar serviços eficientes e rentáveis. Além disso, o
desenvolvimento

financeiros para apoiar o investimento público e
privado resultante da utilização de modelos de

É de esperar que estas entidades recentemente

no

exercido

custo acessível.

• Estabelecimento de um departamento

progresso

é

fossas e eliminação dos resíduos, a um custo

• Preparação de 12 planos directores provinciais
a

planeamento

sector privado oferecem serviços de esvaziamento de

• Estabelecimento de 17 EPASs;
para

centralmente e em que a maior parte do controlo do

Utilização limitada do sector privado

Capacidade institucional limitada

maior

a nível subnacional, é dificultado pelo facto de

de

entidades

operacionais e reguladoras eficazes, especialmente

parceria

público-privado

(PPP).

Como

uma

ferramenta de governação socioeconómica, as PPP
podem melhorar a prestação de serviços sectoriais
rentáveis, aliviar as responsabilidades fiscais do
governo, apoiar a criação de emprego e aumentar a
resiliência das comunidades vulneráveis. Isto exige a
construção de um quadro que regule a utilização das
PPP, que actualmente não existe em Angola.
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CAIXA 5.4.

Oportunidades para uma participação público-privada

As parcerias público-privadas (PPPs) cuidadosamente concebidas e bem implementadas podem ter um
impacto significativo e positivo no sector da água. O sector privado na maioria dos países tem mais capacidade do que o sector público - especialmente a nível subnacional - e pode alavancar financiamentos
e soluções tecnológicas inovadoras, aumentar a eficiência operacional e apoiar a expansão das redes de
água para as áreas mal servidas, ajudando o governo a alcançar o seu objectivo de acesso universal.
A experiência tem mostrado que o sector privado local em Angola está disposto e é capaz de fornecer
uma vasta gama de serviços de forma mais eficiente e a um custo inferior do que os seus homólogos do
sector público. Ao contratar responsabilidades operacionais e de gestão para o sector privado, as agências governamentais podem concentrar esforços no desenvolvimento das capacidades de planeamento e
supervisão necessárias para garantir que os clientes recebam serviços sustentáveis a um preço acessível.
Na sequência das recentes reformas da legislação Angolana sobre as PPP, foi introduzida em Cabinda uma
PPP, especificamente um contracto de gestão e arrendamento para a prestação de serviços de água, para
aumentar a produção, expandir a rede para responder às exigências da população urbana actual e futura e
melhorar o desempenho da Empresa Pública de Água e Saneamento da Cabinda (EPAS Cabinda). Noutros
contextos, os contractos de manutenção e de arrendamento têm tido sucesso em situações de baixa
capacidade. Para que a PPP de Cabinda seja bem sucedida, quatro condições críticas devem ser satisfeitas: (i) é necessário financiamento externo (por exemplo, fundos de doadores) para cobrir os custos do
primeiro contracto de gestão (prestação de serviços) de três anos; (ii) o Governo de Angola deve cobrir
os custos de capital durante os primeiros oito anos; (iii) os esforços concertados de desenvolvimento de
capacidades para apoiar a EPAS Cabinda são essenciais, por exemplo, a retenção de consultores internacionais de longo prazo para proporcionar o reforço institucional e o desenvolvimento de capacidades em
curso; e, finalmente, (iv) é necessário dispor de um auditor independente para apoiar a EPAS Cabinda na
supervisão do operador.

5.6 Observações finais
Reforçar a eficácia e a resiliência da prestação de
serviços de WASH é crucial e vai aumentar à medida
que as exigências sobre os recursos hídricos intensificadas pelos efeitos das mudanças climáticas
- se tornam uma realidade diária a nível global, com
cheias e secas extremas a terem uma maior
prevalência e com maior impacto sobre as pessoas
que já estão em maior risco. No entanto, a consecução
dos ODS até 2030 exigirá a dedicação de recursos
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humanos e financeiros significativos. Garantir o
acesso universal a serviços sustentáveis de água e
saneamento (ODS 6) é uma componente crítica
deste esforço global tanto durante tempos de paz
como de instabilidade, particularmente para os
grupos mais vulneráveis.
Contudo, a implementação de mudanças eficazes
no sector de WASH é um desafio. Exige uma
abordagem

sistemática

em

várias

dimensões:

nomeadamente, formulação de políticas, supervisão
regulamentar e responsabilização, financiamento e
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orçamentação,

coordenação

e

planeamento,

Isto deixou pouco espaço para as que as autoridades

prestação de serviços, monitorização e avaliação,

locais participem no processo de planificação e

assim como o reforço das capacidades. Cada um

exacerbou uma capacidade local já de si fraca. A falta

destes factores é essencial para o estabelecimento de

de clareza nos papéis e responsabilidades das

um ambiente propício que seja sustentado por

agências-chave

instituições fortes e eficazes.

em

levou

funções-chave,

a

sobreposições

criando

uma

críticas

concorrência

Em países em situação de pós-conflito e em

desnecessária e inútil, por um lado, e comprometendo

desenvolvimento como Angola, existem desafios

a integridade e responsabilização do sector, por

únicos que impedem a criação do tipo de estrutura

outro.

institucional que são essenciais para um sector de
WASH que funcione bem. Em particular, o sector de

Anotações

WASH em Angola tem historicamente sofrido com a

1. Este capítulo foi preparado através da análise das informações e

fraca

capacidade

institucional

para

fornecer

dados mais recentes disponíveis provenientes de diversas fontes
nacionais e internacionais, assim como dos resultados de consultas

serviços críticos, uma estrutura reguladora ineficaz

com as partes interessadas em Julho de 2019. As fontes do relatório e

incapaz de assegurar que os serviços acordados

da entrevista estão listadas nas referências.

sejam fornecidos a um custo apropriado e uma
cultura em que os serviços são totalmente
subsidiados pelo governo sem custos para o
consumidor..
Contudo, apesar dos esforços significativos para

2. O Banco Mundial estimou que a População chegaria aos 29.7842 milhões em 2017.
3. Comunicação pessoal (2019b) com Eng. Manuel Quintino, director
nacional do INRH, Instituto Nacional de Recursos Hídricos.
4. De acordo com outros ministérios activos no sector de WASH, o MED
não têm actualmente nenhum papel prático relacionado com a

progredir num mandato de descentralização e fazer

educação e disseminação de conhecimentos no sector de WASH.

avançar o sector, o sector de WASH de Angola

5. O MEP está agora efectivamente marginalizado, responsável apenas

continua altamente centralizado, e o poder de
decisão

está

concentrado

a

nível

nacional.

pela revisão dos projectos para assegurar que o projecto está de
acordo com os planos de acção de desenvolvimento e com o Plano
Nacional de Desenvolvimento..
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Wilson Piassa/Banco Mundial

Capítulo 6

Revisão das tarifas e subsídios
P ONTOS MAIS IMP ORTANTES

• O quadro de fixação de tarifas de Angola para o sector de WASH é
deficiente e mal implementado. Entretanto, a limitada capacidade
técnica a nível local significa que é provável que os subsídios de
capital se mantenham num futuro próximo.
• Uma sobreposição de papéis e funções entre as diferentes agências
governamentais, nomeadamente o IRSEA e o MINEA, dificulta o
processo de fixação de tarifas.
• As tarifas são inadequadas para assegurar a recuperação total
dos custos, com impacto na solvência financeira das EPAS e na
transferência de ineficiências financeiras para o governo e/ou para os
consumidores.
• A autonomia e o mandato do IRSEA para garantir a transparência e
a integridade estão a ser minados pela capacidade do MINFIN em se
sobrepor às tarifas desenvolvidas através de abordagens baseadas
em evidências, e também pela capacidade do MINEA em retirar os
directores do conselho da IRSEA.
• As EPASs são pouco responsabilizáveis perante o governo e os
consumidores.
• A capacidade técnica limitada está a impedir a transferência
dos activos necessários para aumentar a propriedade e a
responsabilização a nível local.
• As evidências preliminares sugerem que tarifas bem projectadas têm
o potencial de reduzir a necessidade de subsídios explícitos.
• Por outro lado, as estruturas de preços mal concebidas e não
regulamentadas dos fornecedores informais de água estão
inadvertidamente a penalizar os pobres e não servidos em pelo
menos sete províncias.
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Este capítulo apresenta uma avaliação1 do nível dos

subsidia totalmente o custo do combustível para pro-

subsídios fornecidos pelo governo central às EPAS,

dução de electricidade. Devido a estes subsídios para

seguida por uma avaliação analítica do impacto das

preenchimento de lacunas, os custos de ineficiências

novas tarifas da água nas EPAS, nos fornecedores

operacionais e/ou não pagamento são transferidos

informais e nos beneficiários. Para além de analisar o

para o cliente ou para o governo.

impacto das novas tarifas sobre os utilizadores e os

As tensões macroeconómicas precipitaram uma

subsídios exigidos pelos intervenientes a nível pro-

mudança de política destinada a eliminar os subsídios

vincial, este capítulo também resume os resultados

às EPAS e a aliviar a carga fiscal que estas representa-

dos estudos de acessibilidade e disponibilidade para

vam. Associada à queda da procura de petróleo e gás

pagar (WTP) feitos pelo AfDB em sete províncias em

a nível global, a recente retracção da economia ango-

2017 e 2018 (AfDB 2017-18). O foco está então virado

lana levou à decisão de deixar de conceder subsídios

para a avaliação do impacto destes estudos na for-

explícitos de funcionamento e a dar uma maior

mulação do actual tarifário, e examinar as impli-

ênfase ao custo real dos serviços de abastecimento

cações para futuros ajustamentos tarifários e as

de água e ao desempenho operacional dos serviços

reduções de subsídios que os acompanham como

de abastecimento públicos. Consequentemente, foi

parte da actual agenda de descentralização do sector

tomada a decisão de rever e ajustar as tarifas da água.

de WASH. Finalmente, são feitas recomendações

Os dados essenciais não foram considerados na formu-

preliminares para reformas, identificando soluções

lação das tarifas revistas, o que teve um impacto na sua

potenciais para melhorar a acessibilidade dos

viabilidade. Como parte do processo de estabeleci-

serviços e a supervisão por parte do regulador.

mento de tarifas, o IRSEA solicitou inicialmente a cada
EPAS que preparasse uma estimativa dos custos opera-

6.1 O quadro tarifário
6.1.1 Evolução recente do processo de reajuste
tarifário
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cionais e das procuras de água. No entanto, isto
assumiu que as EPAS recolhem e comunicam dados
financeiros e operacionais fiáveis, o que não é o caso.
Além disso, os dados de desempenho não foram forne-

Historicamente, as tarifas têm sido inadequadas para

cidos ou considerados no desenvolvimento das tarifas

conseguir a recuperação total dos custos, sendo por

revistas. Por último, embora diversos estudos de

isso necessários subsídios. Antes de 2016, as tarifas

capacidade de pagamento e de disponibilidade para

não foram fixadas a níveis suficientes para recuperar

pagar tenham sido feitos pelo AfDB em sete províncias2

os custos de operação e manutenção incorridos pelas

(ver secção6.1.4) e entregues ao IRSEA antes da

EPAS, e o Governo de Angola contribuiu com diver-

promulgação das novas tarifas, não há evidências de

sos subsídios de capital e de operação. Mesmo após

que esses estudos tenham sido recebidos ou consider-

recentes ajustamentos tarifários, continuam a ser

ados como parte do processo de ajustamento tarifário.

concedidos subsídios para garantir a disponibilidade

A capacidade das principais intervenientes institucio-

de recursos suficientes para satisfazer as necessi-

nais para anular as tarifas propostas aponta para defi-

dades financeiras das EPASs. Por exemplo, a DNA

ciências e desafios significativos na actual estrutura

fornece produtos químicos para o tratamento das

jurídica que rege a fixação de preços no sector de WASH.

água directamente através de um concurso nacional,

Embora não tenha sido publicada uma comparação

enquanto a PRODEL, a companhia eléctrica estatal,

por
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funcionários

do

governo,

as

tarifas

eventualmente aprovadas pelo MINFIN são alegada-

6.1.2 Regime jurídico aplicável

mente diferentes da proposta tarifária original apre-

As normas regulamentares são incongruentes com os

sentada pelo IRSEA; no entanto, o Governo de Angola
não divulgou a base para esta alteração. Ao anular e
substituir as tarifas propostas pelo IRSEA, o MINFIN
e o IPREC exerceram influência significativa sobre
um regulador independente. Embora haja autorização legislativa para a contribuição de várias agências governamentais no processo de fixação e revisão
de tarifas, não há detalhes suficientes sobre a
extensão exacta dos poderes de cada instituição para
dar opinião sobre as tarifas propostas e anular a
proposta do IRSEA. Por fim, ao não aprovação das
tarifas propostas pelo IRSEA, pelo MINFIN e pelo
IPREC, pode potencialmente comprometer a capacidade de recuperação total dos seus custos operacionais pelas EPASs - incluindo custos de mão-de-obra,
combustível, produtos químicos, manutenção e outros consumíveis necessários - através das tarifas.
Com o aumento da descentralização e a consequente transferência da responsabilidade financeira
para o nível local, prevê-se que as partes interessadas
tenham mais influência nas futuras decisões tarifárias. Pode esperar-se que as agências reguladoras
façam regularmente consultas públicas antes das
alterações de taxas propostas para procurar a opinião
pública e avaliar a resistência ou o entusiasmo local
pelos investimentos e operações em serviços de
WASH. A este respeito, é essencial aumentar a capacidade do IRSEA para funcionar como uma autoridade
independente, e o apoio contínuo dos programas do
Banco Mundial e do AfDB deve realçar a importância
das consultas públicas relacionadas com as actividades que estão a ser desenvolvidas pelo IRSEA.
Programas de reforço institucional financiados por
doadores direccionados aos governos provinciais
nos próximos três anos devem também melhorar as
capacidades ao nível provincial, resultando num
maior envolvimento local nas decisões de capital.

procedimentos aplicados na prática. O requisito constante no Decreto Presidencial N.º 83/14 para que as
entidades gestoras entreguem propostas às entidades responsáveis pela fixação de tarifas reflecte
com exactidão o procedimento adoptado pelo IRSEA
quando considera as propostas apresentadas pelas
EPAS antes de desenvolver as suas próprias
recomendações sobre tarifas e encargos adequados.3
No entanto, a estipulação de que os governadores
provinciais são responsáveis pela fixação de tarifas
após a recepção das propostas pelas entidades gestoras não reflecte os procedimentos reais. De facto, não
há qualquer indicação de que os governadores provinciais tenham tido qualquer papel prático no
recente processo de fixação de tarifas. Em vez disso,
as tarifas propostas pelo IRSEA com base nas apresentações feitas pela EPAS foram alteradas pelo
MINFIN e pelo IPREC, embora nenhuma dessas entidades esteja prevista no Decreto Presidencial N.º
83/14
A autoridade decisória para a fixação das tarifas não é
clara. Embora o Decreto Presidencial N.º 199/15 tenha
sido posteriormente revogado na sua totalidade pelo
Decreto Presidencial N.º 313/18, o IPREC já tinha dado
contributos para o processo de fixação de tarifas iniciado em 2018. Ao fazê-lo, estava a cumprir o mandato estabelecido no artigo 6º do Decreto Presidencial
Nº. 199/15 para dar um parecer sobre a fixação dos
preços dos serviços públicos e o estabelecimento de
regras para as tarifas dos serviços públicos. No
entanto, não há nenhuma orientação sobre se uma
opinião não concordante do IPREC anularia a
proposta do IRSEA ou se exigiria um debate e consideração adicionais antes do IRSEA rever a sua proposta.
Esta falta de especificidade quanto à extensão dos
poderes de cada instituição significa que, em circunstâncias de conflito entre os seus mandatos, não
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existe um procedimento claramente definido que

destinados a definir tarifas aplicadas aos serviços de

estabeleça a autoridade hierárquica de decisão.

abastecimento de água e saneamento. No entanto,

Faltam detalhes processuais para descrever como o

de acordo com o Artigo 11(2), o GEPE também está

MINFIN e o IRSEA devem interagir durante o processo

autorizado a participar em estudos relacionados com

de estabelecimento de tarifas. Apesar das suas

o estabelecimento de taxas e tarifas a serem imple-

funções institucionais, incluindo a responsabilidade

mentadas no sector da energia e da água. Embora

pela elaboração do orçamento, financiamento,

não se trate de um conflito directo entre os mandatos

administração e supervisão, o Decreto Presidencial

da DNA e do GEPE, há incerteza sobre como as agên-

N.º 59/16 não define o papel do MINFIN em relação

cias devem interagir durante o processo de estudos

às funções atribuídas ao IRSEA. Uma leitura atenta

para o estabelecimento de tarifas.

do decreto não identifica explicitamente a organi-

O estatuto do IRSEA como um regulador indepen-

zação que detém a responsabilidade final pela prepa-

dente é minado por procedimentos que abrem a porta à

ração e apresentação de propostas ao Conselho

interferência política. Tal como especificado no

Tarifário para ajustar tarifas e preços com base em

Decreto Presidencial N.º 59/16, o conselho de admin-

estudos feitos pelo Departamento de Comércio,

istração do IRSEA é nomeado pelo MINEA por um

Tarifas e Preços. Está implícito que esta é uma

período de três anos e cada um dos três directores

responsabilidade do conselho de administração do

pode ser removido pelo ministro por razões especifi-

IRSEA, mas nenhuma obrigação positiva de rever

cadas. De acordo com o Artigo 12, os motivos elegíveis

periodicamente

propor

para a remoção são a incapacidade ou incompatibili-

ajustes às tarifas e preços está explicitamente

dade permanente, falta grave, condenação por

incluída no âmbito do seu mandato. O decreto é

decisão judicial final e vinculativa, conveniência, se

omisso sobre se uma opinião emitida pelo Conselho

justificada, e outras situações legalmente aplicáveis.

Tarifário para rever ou ajustar as tarifas e os preços a

Embora estes sejam geralmente critérios típicos para

certos níveis obrigaria outras agências governamen-

a remoção, o estabelecimento relativamente recente

tais a agir para garantirem que essa opinião fosse

do IRSEA é um motivo para exercer cautela ao abrir o

implementada. Também é omisso quanto à organi-

espaço para a remoção de um membro do conselho

zação a que uma tal opinião deve ser submetida.

de administração em c ircunstâncias politicamente

e,

quando

apropriado,

As interacções funcionais entre os órgãos sub-

sensíveis, tais como a remoção arbitrária “por con-

sidiários do MINEA e do IRSEA são ambíguas. As

veniência” ou devido a outras “situações aplicáveis”.

relações entre os órgãos subsidiários do MINEA e do

Se estes métodos legalmente prescritos para a

IRSEA não estão definidas no Decreto Presidencial

remoção de directores forem tornados políticos, esta

N.º 59/16 nem no Decreto Presidencial N.º 24/17. Sem

supervisão ministerial poderia minar a pretendida

clareza sobre as interacções funcionais entre a DNA,

independência do IRSEA como um órgão regulador

o GEPE e o IRSEA, no que diz respeito ao planea-

que fornece uma função de supervisão autónoma.

mento, estudo e supervisão da imposição de tarifas,

Isto abre a porta para uma potencial interferência

presume-se que existe uma sobreposição e ambigui-

política na regulação dos serviços públicos.

dade entre os seus respectivos mandatos legais.

O mandato funcional da Comissão Económica do

Além disso, o artigo 20(2)(j) do Decreto Presidencial

Conselho de Ministros em relação à supervisão da fix-

N.º 24/18 autoriza o DNA a propor estudos

ação dos preços dos serviços públicos não é claro. Ao
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aprovar o papel das Comissões especializadas do

um plano dedicado aos serviços de saneamento

Conselho de Ministros, o Decreto Presidencial N.º

(embora uma Estratégia Nacional de Saneamento

358/17 encarrega a Comissão Económica de avaliar e

esteja em revisão desde Julho de 2019).

monitorizar as políticas relacionadas com a gestão

Existem dúvidas quanto ao facto de a Autoridade

macroeconómica, incluindo os preços. O decreto não

Reguladora da Concorrência (ARC) ter sido encarregada

define os preços a fim de indicar se existe uma ligação

das mesmas responsabilidades que o IPREC no que res-

criada pelo Decreto Presidencial N.º 206/11 e o Decreto

peita à revisão e alteração das propostas de fixação de

Executivo N.º 62/16 no que se refere aos regimes de

tarifas apresentadas pelo IRSEA. A legislação autoriza-

preços fixos e controlados que englobam a água

dora que criou o IPREC foi revogada pelo Decreto

como serviço público. Esta falta de especificidade

Presidencial N,º 313/18, a fim de estabelecer a ARC e

levanta questões sobre se a Comissão Económica

encarregá-la de cumprir os objectivos da Lei N.º 5/18

deve ter uma função de supervisão relacionada com

e do Decreto Presidencial N.º 240/18. Mais importante

a fixação das tarifas da água.

ainda, as funções do IPREC estabelecidas no artigo

Os procedimentos de fixação de tarifas carecem de

6 do Decreto Presidencial N.º 199/15 no que se refere

orientação sobre a sua aplicação prática e não abordam

à emissão de um parecer sobre a fixação dos preços

a questão da recuperação dos custos dos serviços de

dos serviços públicos e à fixação de regras para as tar-

saneamento. Não existe uma orientação ou instrução

ifas dos serviços públicos, não parecem ter sido

no Decreto Executivo Conjunto N. º 230/18 sobre pro-

atribuída à ARC. No entanto, embora a ARC pareça

cedimentos e sistemas de avaliação do consumo de

estar encarregada de uma função de supervisão regu-

água, o que está directamente ligado à taxa variável.

lamentar em relação à concorrência e eficiência do

Com efeito, a metodologia para a fixação de tarifas

mercado, não é claro se está autorizada a dar opiniões

contradiz as melhores práticas internacionais de que

sobre as propostas do IRSEA enquanto entidade regu-

o preço dos serviços de água se devem basear no

ladora independente que fixa as taxas tarifárias.

custo da prestação desses serviços. Devia ser legal-

Instrumentos jurídicos irrelevantes confundem o

mente exigido ao IRSEA que procure recuperar os

enquadramento regulatório mais amplo, minando

custos operacionais dos serviços públicos como base

potencialmente o cumprimento eficaz dos mandatos

para a fixação de tarifas. Além disso, não é tida em

institucionais

conta a probabilidade da categoria tarifária das gira-

necessário para dar efeito adequado ao Decreto

fas (camiões cisterna informais que fornecem água

Presidencial N.º 206/11, o artigo 1(3), do Decreto

aos consumidores sem acesso a água canalizada)

Executivo N.º 62/16 especifica que os bens e serviços

poder impor uma margem para os serviços prestados

sujeitos a regimes de preços fixos e controlados, que

que aumente substancialmente o custo do acesso.

incluem os relativos à água, devem ser revistos

Além disso, o decreto não contempla as taxas cobra-

anualmente. Embora esta disposição não contradiga

das pelos serviços de saneamento, apesar dessas

directamente outros instrumentos jurídicos que

taxas serem autorizadas pela Lei Nacional da Água e

prevêem procedimentos relacionados com a revisão

pela regulamentação desses serviços abrangidos pelo

e avaliação das tarifas, deixa de ser juridicamente

mandato do IRSEA pelo Decreto Presidencial N.º

relevante e confunde potencialmente o quadro regu-

59/16. Esta falta de interesse no subsector do sanea-

lamentar. Este artigo poderá ser devidamente revo-

mento é parcialmente resultado da inexistência de

gado no futuro.

pelas

principais

agências.

Embora
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6.1.3 Níveis do status quo das tarifas

independentemente da sua utilização. Para os clientes

A estrutura tarifária de Angola é diferenciada por

sem família ou contador, os níveis de consumo são

região geográfica e classe de clientes. A estrutura tarifária global é diferenciada por região geográfica e
separada em classes de clientes residenciais, comerciais, industriais, de colunas montantes e “girafas”
do sector privado, conforme especificado no Decreto
Executivo Conjunto N.º 230/18. Luanda tem uma tarifa especial para a água não tratada que não é aplicada noutras províncias. Não foram emitidas tarifas
para o saneamento. A estrutura tarifária geral para
todas as províncias consiste numa tarifa de consumo,
baseada na utilização da água, acrescida de uma taxa
mensal fixa para diferentes níveis de consumo
(Quadro 6.1). Para a classe de clientes domésticos, a
parte de consumo da tarifa utiliza uma taxa de volume mínimo “linha de vida” e uma estrutura tarifária de blocos crescente pela qual os clientes pagam
mais por metro cúbico quando o seu consumo
aumenta para além de um limiar designado. Esta
abordagem incentiva a conservação da água em todo
o sistema, tendo ao mesmo tempo em conta os mais
pobres. Valorizar a água desta forma também paga
grandes dividendos em estudos de água não contabilizada à medida que os custos da procura e eliminação de perdas de água de valor mais elevado
(tarifa) se torna mais rentável. No entanto, as ligações
com contadores são geralmente consideradas um
pré-requisito para a aplicação tarifas em blocos.
Não são fornecidas orientações suficientes sobre a
forma de estimar com precisão a utilização nos casos em
que não estão instalados contadores. Além dos clientes
domésticos, a estrutura tarifária geral também reconhece correctamente outras classes de clientes: utilizadores com coluna montante, consumidores comerciais
e industriais, e camiões cisterna (girafas). Com
excepção dos utilizadores com colunas montantes,
todas estas categorias pagam preços unitários por
metro cúbico superiores aos dos clientes domésticos,
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baseados em estimativas desenvolvidas pela empresa
de abastecimento público para essa classe de utilizador. No entanto, não há nenhuma orientação fornecida no Decreto Executivo Conjunto N.º 230/18 sobre
como os serviços públicos devem classificar os clientes domésticos como tendo rendimentos baixos,
médios ou altos. Isto poderia ser resolvido através da
celebração de um Acordo de Abastecimento de Água
potável, que é identificado como um passo pré-requisito no Artigo 4º, mas não há nenhum requisito para
que as informações sobre o rendimento individual ou
familiar sejam divulgadas. Assim, a base para determinar o nível de rendimento adequado para os clientes domésticos continua a não ser clara. Além disso, o
Artigo 4º limita a utilização de estimativas quando
não há contador de água instalado e especifica que a
medição do consumo para efeitos de estimativa deve
ser limitada ao limite superior de cada categoria. O
capítulo XIX do Decreto Presidencial N.º 83/14 afirma
a exigência de medição por contadores calibrados,
mas também estabelece uma norma geral segundo a
qual, se tal medição não for possível, o cálculo deve
basear-se na média dos últimos três ciclos de consumo registados. Quando esta informação não estiver
disponível, o consumo deve ser medido de acordo
com um método de cálculo definido conjuntamente
pelos administradores fiduciários e pelo Ministro das
Finanças. Como orientação geral, essa estimativa
deve basear-se nos atributos físicos da propriedade ou
noutros critérios definidos. Não há indicação de que
tenha sido definido um método de cálculo na ausência de contadores.
A falta de contadores instalados representa um desafio significativo para a implementação de novas tarifas.
Sem contadores, não há incentivo para os clientes
conservarem a água, uma vez que pagam apenas
uma taxa fixa, independentemente do consumo.

Diagnóstico do sector de WASH de Angola: Um apelo urgente à acção

Diagnóstico do sector de WASH de Angola: Um apelo urgente à acção

121

109

131

157

Scalel--5-->10 Cu M

Scale 2-->--10 Cu M

Commercial

82

Standpipe, perCu M

116

77

136

129

113

103

204

100

238

227

206

172

109

Norte

86

Cuanza-

Cuando
Cubango

174

100

203

194

172

151

109

CuanzaSul

163

100

190

181

158

143

109

Cunene

109

77

128

122

105

98

86

Huambo

241

100

281

268

210

150

109

Huíla

105

301

287

267

211

117

Luanda

Commercial

1,788

1,625

650

250

200

1,575

1,500

350

250

200

Nota: Cu M = metro cúbico.

Fonte: Ministério das Finanças (2018a: 3328–33).

Raw Water

Industrial, perCu M

1,170

780

Scale 2-->--10 Cu M

Service, per Cu M

250

650

Scalel--5-->10 Cu M

200

Social--0-->5 Cu M

Domestic

Fixed Tariff, Kz/month

Tanker), per Cu M

1,575

1,050

350

250

200

1,575

1,050

350

250

200

1,575

1,050

350

250

200

1,575

1,050

350

250

200

1,575

1,050

350

250

200

1,350

900

350

250

200

1,575

1,050

350

250

200

3,000

2,090

1,900

760

400

250

258

163

100

191

181

159

143

109

Cabinda

Giraffe (Water
149

98

173

165

144

131

109

Bié

287
213

105

249

237

216

179

117

Benguela

Raw Water

142

165

Industrial, perCu M

Service, per Cu M

91

Social--0-->5 Cu M

Domestic

Consumption Tariff, Kz/Cu M

Bengo

Resumo das tarifas de água em 2018 por província

Angola Water Tariffs
by Province

QUADRO 6.1.

1,575

1,050

350

250

200

163

100

190

181

158

143

109

Lund
a-Sul

1,575

1,050

350

250

200

163

100

190

181

158

143

109

Norte

Lunda-

1,575

1,050

350

250

200

165

100

192

183

161

144

109

Malanje

1,350

900

300

250

200

108

77

126

120

103

97

86

Moxico

1,170

780

260

250

200

105

77

123

120

117

100

95

Namibe

1,575

1,050

350

250

200

196

100

229

218

196

167

109

Uíge

1,575

1,050

350

250

200

117

77

137

160

150

130

90

Zaire

1,545

1,108

398

258

203

164

93

191

184

162

140

103

Average

Além disso, a utilização não é fácil de estimar, e, na

pelas principais agências governamentais durante o

prática é difícil, ou mesmo impossível, fazer pro-

processo de fixação de tarifas.

jecções precisas. Consequentemente, o efeito finan-

Em média, as tarifas eram historicamente inferiores às

ceiro das tarifas fixas não é muitas vezes reconhecido

que os clientes podiam e estavam dispostos a pagar. Os

até ser feita a contabilidade final no final de um exer-

estudos indicaram que o rendimento nacional bruto

cício fiscal. Isto representa um verdadeiro desafio

per capita em Angola era de 43.662 Kz e o salário

para um planeamento financeiro sólido para os

urbano

serviços públicos.

recomendação do Programa de Desenvolvimento das

mínimo

de

Kz.

Utilizando

a

Nações Unidas de estabelecer tarifas de água acessíveis

6.1.4 Acessibilidade dos preços e vontade

como 3 porcento dos rendimentos mensais, os estu-

de pagar

dos concluíram que, considerando as tarifas anteri-

Os resultados dos estudos de acessibilidade dos preços

ores, muitos dos serviços públicos estavam a fornecer

e da disponibilidade para pagar (WTP) não foram tidos

água às pessoas mais vulneráveis dentro da directriz

em conta durante o processo de fixação das tarifas,

de 3 porcento (Quadro 6.2). Os estudos também con-

afectando a solvabilidade financeira do EPASs. O objec-

cluíram que os residentes em cada província estão

tivo dos estudos de acessibilidade dos preços do

dispostos a pagar significativamente mais de 3 por-

AfDB e de disponibilidade para pagar era analisar

cento dos seus rendimentos mensais para melhorar a

dados localizados sobre a capacidade financeira e a

qualidade e fiabilidade dos serviços de água. No

vontade dos clientes para pagar os serviços de abas-

entanto, as análises partiam do princípio de que o

tecimento de água. Os resultados destes estudos des-

custo da ligação era suportado pelo serviço público.

tinavam-se então a ser apresentados ao IRSEA, a fim

Os custos de ligação às famílias representam uma

de influenciar a formulação de ajustamentos tar-

potencial barreira importante para o cliente residencial

ifários e assegurar que as tarifas aprovadas fossem

médio. A instalação de uma ligação do cliente à rede

fixadas a níveis que reflectissem a capacidade e a

de abastecimento de água ou sistema de esgotos é

vontade dos clientes de pagar pela água. Infelizmente,

uma taxa única separada. No entanto, as taxas de

os resultados destes estudos não foram considerados

ligação doméstica não são cobradas ao cliente como

QUADRO 6.2.

Comparação da capacidade dos consumidores vs a disponibilidade para pagar
Capacidade para pagar

Província

(3% do rendimento médio mensal)

Disponibilidade para pagar

Nível de rendimento mínimo

Nível de rendimento médio

(Kz/mês)

(Kz/mês)

Bengo

953

2.016

9.700

Cunene

956

2.023

11.700

Cabinda

728

1.540

9.000

1.012

2.142

10.400

Lunda Norte

615

1.303

12.500

Lunda Sul

706

1.493

16.800

Namibe

1.487

3.147

20.089

Cuanza Sul

Fonte: Adaptado AfDB (2017–18).
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20.629
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Máximo (Kz/mês)

parte do actual programa de expansão da rede finan-

AfDB (2017-18). O Quadro 6.4 apresenta um resumo da

ciado pelo Banco Mundial, e não é claro se estão a ser

avaliação feita pelo AfDB da capacidade de pagar pelo

absorvidas pelas empresas de serviços públicos ou

serviço melhorado, juntamente com a utilização real

por um programa financiado externamente. Os cus-

de água em cada categoria de clientes. As tarifas

tos de ligação aproximados nas sete províncias avali-

adoptadas em 2018 e os dados sobre a utilização real

adas variam entre 6.800 Kz e 31.500 Kz (Quadro 6.3).

da água em cada província foram utilizados para esti-

Se os custos forem semelhantes em áreas que não

mar o custo mensal para o cliente. Os resultados

beneficiam de programas do AfDB ou do Banco

indicam que quando a tarifa actual é aplicada à uti-

Mundial, as tarifas de ligação representam provavel-

lização real, todas as províncias apresentam custos

mente uma importante barreira económica à entrada

mensais que são muito inferiores aos limiares da dis-

para o cliente de água médio - e mais ainda do que as

ponibilidade para pagar. Quatro das sete províncias

tarifas propostas nos estudos de acessibilidade e de

comunicaram custos mensais de água que eram infe-

disponibilidade para pagar. Em programas futuros, o

riores à média das previsões da capacidade para pagar,

financiamento para os custos de conexão deve ser for-

com uma quinta província (Cabinda) mostrando prati-

necido ao utilizador para facilitar a ligação de mais

camente os mesmos valores para os custos mensais

clientes. Programas de financiamento das ligações

como a acessibilidade de custos média. Duas provín-

podem ser fornecidos através das EPASs ou através de

cias (Lunda Norte e Lunda Sul) mostram que os custos

um acordo de microfinanciamento com um banco

reais são superiores ao critério de acessibilidade de

comercial local, entre outras opções.

preços de 3 porcento.

4

As tarifas na maioria das províncias devem ser aumen-

O objectivo do governo de limitar o os subsídios à

tadas para reflectir a disponibilidade e a capacidade dos

exploração e garantir que as EPASs podem cobrir os

consumidores de pagar por um nível mais elevado de

seus custos operacionais não será possível, a menos

serviços de água. Foi feita uma análise mais aprofun-

que o serviço público seja capaz de recuperar os cus-

dada para determinar o impacto das tarifas de 2018,

tos de mão-de-obra, combustível, manutenção e

utilizando os resultados dos estudos de acessibilidade

outras despesas diárias através dos pagamentos cob-

de preços e de disponibilidade para pagar feitos pelo

rados pelos serviços prestados. Como os estudos do
AfDB demonstraram que os clientes não só estão dis-

QUADRO 6.3.

província

Taxa de ligação para as famílias por

Província

15.000

Cunene

31.500

Cabinda

13.390

Cuanza Sul

6.800

Lunda Norte

20.500

Lunda Sul

17.000

Namibe

16.900

Nota: *Actual em 2018

mais elevada em troca de um padrão mais elevado de
serviços de água, o IRSEA deve aprovar níveis mais

Taxa de ligação* (Kz)

Bengo

Fonte: Adaptado AfDB (2017-18).

postos, mas também são capazes de pagar uma tarifa

elevados de tarifas e responsabilizar as EPASs pela
prestação de melhores níveis de serviços.

6.2 O quadro de subsídios
6.2.1 Uma breve introdução aos subsídios no
sector de WASH
Em termos gerais, os governos têm três vias através
das quais podem ser concedidos subsídios aos prestadores de serviços de água e saneamento: (i) subsídios
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QUADRO 6.4.

Province

Comparação da capacidade dos consumidores vs a disponibilidade para pagar, 2018
Ability to Pay @

Willingness

3% of Avg Monthly

to Pay,

Income, Kz/Month

Kz/Month

Average Monthly

Cost @ Current 2018 Tariffs,

Usage, Cu M/Month

Kz/Month

% Cost

Water >

Over Avg

Avg Ability

Ability

to Pay

to Pay

Minimum

Average

Income

Income

Level

Level

Bengo

953

2,016

9,700

0.92

9.70

75

1,653

1,417

BELOW

--

Cunene

956

2,023

11,700

1.11

11.70

111

1,404

1,953

BELOW

--

Cabinda

728

1,540

9,000

0.88

9.30

88

1,819

1,610

ABOVE

4%

1,012

2,142

10,400

0.98

10.40

98

1,810

1,810

BELOW

--

Lunda Norte

615

1,303

12,500

0.95

9.99

95

173

1,709

ABOVE

24%

Lunda Sul

706

1,493

16,800

1.00

11.20

100

1,826

1,882

ABOVE

21%

Namibe

1,487

3,147

20,089

1.09

11.50

84

1,208

1,575

BELOW

--

Cuanza 9ul

Tanker/

Is Cost
of Piped

Maximum

Standpipes

Piped

Standpipes

Tanker

Water

Piped
Water

Fonte: Adaptado de AfDB (2012) e Ministério das Finanças (2018a: 3328–33).
Nota: Cu M = metro cúbico.

de capital, (ii) subsídios de exploração e (iii) subsídios

empréstimos na moeda local, o que fornece outro

cruzados.

subsídio implícito aos operadores (Van Den Berg,

Subsídios de capital

Goksu, e Rodriguez 2012:

Os subsídios de capital são concedidos através da utilização de subvenções de capital e outros instrumentos, tais como empréstimos concessionais, não
reembolsáveis ou que permitem ao operador contrair
empréstimos a taxas inferiores às do mercado. Se
forem gradualmente eliminados ao longo do tempo,
estes subsídios podem libertar recursos do governo
para outros fins, tornando a prestação de serviços
mais sustentável (Van Den Berg, Goksu e Rodriguez
2012: Uma grande parte da ajuda ao desenvolvimento
dada aos subsectores do abastecimento de água e do
saneamento é concedida sob a forma de empréstimos concessionais. Os doadores oferecem estes
empréstimos ao governo e ao sector para cumprir
objectivos de política explícitos. Estes fundos de
empréstimos concessionais podem, então, ser utilizados para fazer empréstimos aos operadores. Este
tratamento preferencial traduz-se num subsídio

124

Os subsídios de capital têm o potencial de reduzir
os custos de um serviço público, reduzindo assim as
tarifas e evitando sobrecarregar os clientes com
aumentos

de

custos

associados

a

níveis

de

serviço≈melhorados. Se uma parte do financiamento
concessional—ou

da

subvenção

em

capital,

independentemente da sua fonte de financiamento—
implicar igualmente a determinação dos projectos de
capital a executar (por exemplo, financiamento
subordinado), a subvenção de capital tem por efeito
determinar a forma como os benefícios da subvenção
serão distribuídos. Por exemplo, os projectos de
capital que conduzam à expansão dos serviços
beneficiarão os clientes não ligados, enquanto os
projectos de capital destinados a melhorar a
fiabilidade dos serviços beneficiarão os clientes
existentes (Komives et al. 2005: 16).

implícito. Os governos também podem assumir

Subsídios operacionais

riscos cambiais (um subsídio adicional) através de

Os subsídios operacionais destinam-se a fornecer

empréstimos em moeda estrangeira e fazendo

apoio financeiro para permitir que uma empresa de
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serviços públicos continue a fornecer serviços críti-

Subsídios cruzados Os subsídios cruzados gerados

cos a um custo acessível aos clientes. Geralmente, os

dentro de um serviço público fornecem uma alterna-

decisores políticos assumem que um subsídio opera-

tiva politicamente atraente aos subsídios entregues

cional durará apenas um curto período de tempo. Na

através de fundos governamentais. De acordo com

realidade, estes subsídios continuam muitas vezes

esta abordagem, as receitas obtidas que excedam os

por um período de tempo muito mais longo, quando

custos de alguns utilizadores ou numa parte da activ-

os problemas subjacentes que justificavam o subsí-

idade do serviço de utilidade pública podem ser uti-

dio, tais como tarifas acessíveis, baixos níveis de

lizadas para compensar as perdas geradas noutra

receitas e/ou despesas operacionais elevadas, não

parte da actividade do serviço público. As sub-

são solucionados. Estes subsídios podem ser explíci-

venções cruzadas podem assumir muitas formas; as

tos, implícitos ou ambos.

duas mais comuns incluem:

Subsídios explícitos Este mecanismo de subvenção

• Os utilizadores industriais pagam preços superi-

baseia-se no custo da prestação de um serviço específico e na capacidade dos clientes pagarem por esse

ores aos custos para subsidiar os utilizadores
domésticos; e

serviço. Os subsídios explícitos podem ser sob a forma

• Utilizadores de grande volume dentro da classe de

de transferências orçamentais ou de fornecimento de

clientes domésticos subsidiam utilizadores de

certos insumos—tais como produtos químicos para o

baixo volume.

tratamento da água ou electricidade—a um custo nulo
ou reduzido para o serviço público. Espera-se então
que o serviço público passe o benefício para os clientes sob a forma de preços mais baixos. Como alternativa, os serviços públicos podem receber instruções
para fornecer certos serviços a um preço inferior ao
seu custo total e solicitar o reembolso ao governo
depois de terem prestado o serviço.

Os subsídios cruzados são populares porque parecem permitir que os serviços de utilidade pública
obtenham a recuperação dos custos sem depender
de transferências da administração central ou de
outros tipos de subsídios.

6.2.2 Status quo dos subsídios
As EPASs continuam a receber subsídios operacionais

Subsídios implícitos Os subsídios implícitos são

significativos para compensar tarifas financeiramente

comuns nos subsectores de abastecimento de água e

insustentáveis. Apesar das recentes alterações à

saneamento, como uma consequência não intencio-

política, pedindo o fim dos subsídios para a energia

nal das ineficiências técnicas e de gestão. Alguns dos

e água, com base em entrevistas com uma ampla

exemplos mais significativos de subsídios implícitos

gama de funcionários do governo, parece que os

provêm de:

subsídios operacionais ainda estão a ser concedi-

• Água vendida a taxas abaixo dos níveis necessários
para recuperar as despesas operacionais e de
manutenção;
• Sistemas de facturação e de cobrança deficientes; e
• Níveis excessivos de água fornecida sem recebimento de receitas.

dos, e provavelmente representam mais de 50 porcento das despesas operacionais. Dado que os
serviços de utilidade pública provinciais só foram
recentemente estabelecidos e que as eficiências de
funcionamento comerciais podem ainda ser baixas,
a necessidade de subsídios operacionais é razoável.
No entanto, a falta de dados financeiros fiáveis e

Diagnóstico do sector de WASH de Angola: Um apelo urgente à acção

125

publicados dificulta a determinação do montante

descentralização no governo, mas esse processo está

exacto e da forma dos subsídios operacionais. No

a avançar lentamente. O desenvolvimento de tarifas

entanto, as seguintes informações—notavelmente

provinciais individuais tem sido um passo importante

contraditórias—foram

para avançar na descentralização (pelo menos para

comunicadas

durante

as

entrevistas:

as despesas operacionais) e tornar as EPAS mais

• No Cunene en em Luanda, as tarifas actuais
cobrem os salários, mas não os outros custos
operacionais.
• Não há custo para a água bruta, excepto em
Luanda.

todas as províncias parece elusiva. Este desafio é
agravado pela incapacidade de cada província de
emitir dívida, uma forma tradicional para financiar
infra-estruturas. Assim, dada a necessidade de fazer
mais investimentos substanciais em infra-estruturas,

• Muitos municípios continuam a pagar pelo combustível utilizado pelos serviços públicos devido à
sua dependência de geradores.

continuar a dar subsídios de capital ao sector de
WASH é uma decisão política adequada.
A natureza altamente centralizada do processo de

• Os governos central e locais subsidiam informal-

aprovação de projectos em Angola está na base dos

mente os serviços públicos não esperando receber

actuais subsídios de capital ao sector. Como parte da

pagamento pelos insumos fornecidos como pro-

reestruturação dos subsectores da água e do sanea-

dutos químicos e electricidade.

mento, a propriedade de todos os activos físicos con-

• Os doadores substituíram os governos provinciais
no fornecimento de produtos químicos aos
serviços de utilidade pública.
• A DNA suporta todas os serviços de utilidade
pública

com

o

fornecimento

de

produtos

químicos.
• A PRODEL está a fornecer energia sem pagamento,
o que afecta a sua sustentabilidade.
• Há indicações de que o MINFIN tem uma rubrica
orçamental para os governos provinciais para
pagar os produtos químicos e a energia para as
empresas provinciais.

6.2.3 Subsídios de capital
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auto-suficientes, mas a auto-suficiência total em

tinua a ser do governo central. Embora a propriedade
possa ser transferida para os governos provinciais,
geralmente isso não aconteceu. Possuir um activo
transmite a responsabilidade pela sua manutenção
adequada, e fazer essa transferência é um objectivo
a longo prazo do programa de descentralização do
Governo de Angola. A necessidade de substituir e/ou
expandir proactivamente os principais activos seria
melhor reconhecida através da propriedade provincial do que central, mas as autoridades provinciais
têm menos capacidade para financiar estes custos
do ciclo de vida.
A capacidade técnica limitada aos níveis provincial e
dos serviços públicos levou à necessidade de continuar
a manter o planeamento e controlo ao nível central. As

O legado histórico dos serviços de WASH centralizados

autoridades provinciais e locais não dispõem actual-

em Angola é uma barreira crucial para reduzir os

mente de recursos humanos para planear, projectar,

subsídios de capital, no entanto, a necessidade de

construir e operar instalações de WASH. Aumentar a

investimentos substanciais significa que os subsídios

força institucional dos Governos Provinciais e das

de capital continuam a ser uma política apropriada.

EPASs é, naturalmente, o foco do PDISA II do Banco

Estão a ser feitos esforços para introduzir a

Mundial e do programa das cidades costeiras do
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AfDB. A natureza extensiva destes programas em ter-

de facturas, com as correspondentes receitas anuais

mos de recursos e de tempo irá, sem dúvida, mel-

mais elevadas. Os dados anedóticos e a experiência

horar as capacidades locais no futuro.

internacional indicam que os subsídios de exploração
implícitos existem provavelmente no sector de

6.2.4 Subsídios operacionais

WASH de Angola e são muito provavelmente

A evidência preliminar sugere que as novas tarifas e

bastante elevados. No entanto, a falta de dados


uma mudança no foco para o aumento das cobranças

concretos torna difícil a sua verificação.

está a levar a uma menor dependência de subsídios

As novas tabelas tarifárias permitem subsídios cruza-

explícitos; no entanto, existem dados limitados para

dos entre grupos de utilizadores, e os benefícios con-

avaliar os subsídios implícitos. Os subsídios explícitos

feridos dependem da proporção de grupos que pagam

sob a forma de produtos químicos e de energia para o

taxas mais altas em relação aos que pagam taxas mais

tratamento da água têm sido historicamente uma

baixas. Em Angola, o tarifário de 2018 exigia que os

característica do sector de WASH de Angola. Apesar

clientes comerciais e industriais pagassem taxas

da existência de uma política clara para acabar com

unitárias mais elevadas para toda a água consumida

os subsídios, parece que o governo continua a for-

do que o bloco de consumo doméstico mais elevado,

necer aos serviços públicos provinciais produtos

o que constitui efectivamente um subsídio cruzado.

químicos para o tratamento de água e energia eléc-

Com base nas tarifas actuais, as taxas variáveis cobra-

trica, sem custos. Por exemplo, o combustível para os

das aos utilizadores comerciais e industriais são,

geradores é normalmente fornecido pelos municípios

respectivamente, 14% e 18% acima do segundo bloco

e/ou pela PRODEL, a empresa de electricidade par-

de procura para os clientes domésticos. As taxas fixas

aestatal, enquanto os produtos químicos para o trat-

situam-se entre três e quatro vezes as taxas do

amento de água são fornecidos directamente aos

segundo bloco de procura. O resultado é que os clien-

serviços de utilidade pública pelo MINEA através do

tes comerciais e industriais estão a subsidiar as taxas

DNA. Com base nas informações recolhidas durante

dos consumidores domésticos. A importância da

uma visita de estudo a uma estação de tratamento de

subvenção cruzada varia, dependendo da utilização

água no Caxito (operada pela EPAS do Bengo), e em

dos clientes comerciais e industriais em relação aos

entrevistas feitas durante o trabalho de campo subja-

utilizadores domésticos.

cente a este relatório, parece que as tarifas actuais

Foi feita uma análise pormenorizada dos dados

mal cobrem os custos da mão-de-obra, daí a necessi-

disponíveis sobre as operações financeiras das EPASs

dade da continuação dos subsídios. No entanto, uma

que recebem actualmente apoio técnico através do

análise dos dados relativos às operações financeiras

PDISA II do Banco Mundial, para fundamentar a

de 2017 e 2018 para quatro províncias mostrou uma

visão geral dos subsídios em Angola.

variabilidade significativa nos impactos e dependência de subsídios por parte dos serviços de utilidade
pública locais (Secção 6.3). Estes dados também

6.2.5 Subsídios aos fornecedores de água
informais

mostram uma situação em evolução, com uma

Estruturas de preços mal concebidas ou não regulam-

dependência reduzida dos subsídios à medida que as

entadas para os fornecedores de água informais podem

novas tarifas entram em vigor e é colocada uma

criar um subsídio negativo e, inadvertidamente, penal-

ênfase adicional no aumento das taxas de cobrança

izar os utilizadores com rendimentos mais baixos e não
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servidos pelos serviços públicos. Por exemplo, os

mensal de um agregado familiar ligado ao sistema de

preços de venda por grosso fixados próximo ou

distribuição (Quadro 6.6). Embora o custo da água

acima da taxa de utilização mais elevada dos con-

distribuída pelos camiões cisterna na maioria das

sumidores domésticos para os utilizadores ligados

outras províncias esteja próximo, ou seja o mesmo

resultam geralmente num preço de retalho ainda

que o custo cobrado a uma família ligada à rede, o

mais elevado para os indivíduos. Como indicado

IRSEA deve reexaminar as taxas cobradas pelas “gira-

anteriormente, o IRSEA não regulou o preço ou a

fas”, pelo menos em certas províncias, para determi-

qualidade do serviço do que é uma componente sig-

nar se os subsídios às famílias que utilizam os

nificativa do sector de WASH angolano. Por esta

serviços dos camiões cisterna devem continuar.

razão, este encargo dos subsídios cruzados recai
a pagar preços comparativamente elevados pelo

6.3 Eficiência operacional dos serviços
públicos provinciais

acesso à água. Por exemplo, no Bengo, consumir 12

Os registos financeiros das EPASs nas sete províncias

mais sobre os pobres e vulneráveis, que são forçados

metros cúbicos (m3) de água por mês custa aproximadamente Kz 1.972 ou seja Kz 164 por m3. No
entanto, quando abastecido através de um fornecedor informal, o mesmo volume de água custa Kz 170

abrangidas pelo PDISA foram revistos em relação às
seguintes variáveis:
• Impactos do processo de revisão tarifária de 2018
nas receitas e subsídios operacionais;

(Quadro 6.5). Este exemplo demonstra claramente
como os subsídios destinados a atingir os mais

• Eficiência das cobranças;

pobres, que não têm acesso a infra-estruturas de

• Eficiência no controlo dos custos (analisados utili-

WASH, se perdem quando estas famílias obtêm água

zando parâmetros de referência como a eficiência

dos serviços informais de transporte de água por

do pessoal em função das ligações aos clientes); e

camiões cisterna (girafas).
Com efeito, em sete províncias, o preço unitário da

• Níveis históricos de subsídios anuais fornecidos

água distribuída pelos camiões cisterna cobrado ao
cliente (apresentado a vermelho) excede o custo

QUADRO 6.5.

pelo governo central (DNA e PRODEL) e pelos governos provinciais.

Custo mensal da utilização doméstica de água no Bengo

Utilização

Utilização

Tarifa (Kz/m3)

Custo (Kz)

Custo fixo (Kz/mês)

0–5 m3

5

91

455

200

5–10 m3

5

109

545

250

> 10 m3

2

131

262

260

Subtotal mensal

12

1.262

710

Total mensal

1.972

Custo por m3

164

Preço por grosso para as girafas

1

142

Preço retalho das girafas @ 20%

1

170

Nota: m = metro cúbico.
3
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QUADRO 6.6. Sistemas de distribuição de água vs. sistemas com camiões cisterna (“girafas”): Uma comparação
dos custos por família, por província

Custo para cliente ligado à reder

Custo para cliente das girafas

Diferencial de custo da

(Kz/m3)

(Kz/m3)

girafa (Kz/m3)

Bengo

164

170

6

Benguela

251

256

5

Bié

191

179

-12

Cabinda

198

196

-2

Cuando Cubango

164

139

-25

Cuanza Norte

218

245

27

Cuanza Sul

204

209

5

Cunene

198

196

-2

Huambo

157

131

-26

Huíla

210

289

79

Luanda

299

310

11

Lunda Norte

198

196

-2

Lunda Sul

198

196

-2

Malanje

199

198

-1

Moxico

160

130

-30

Namibe

160

126

-34

Uíge

207

235

28

Zaire

176

140

-36

Província

Fonte: Cálculos originais, baseados no trabalho de campo feito para este estudo.
Nota: m3 = metro cúbico.

Não estavam disponíveis dados suficientes para

a autoridade decisória para a fixação das tarifas não é

cada uma das sete províncias. Assim, embora os

clara. Esta confusão de funções e responsabilidades

dados obtidos para as operações dos serviços de util-

entre as diferentes agências, nomeadamente o

idade pública em Luanda, Huambo, Huila e Uíge fos-

IRSEA, MINFIN e MINEA, impede o processo de fix-

sem suficientes para fornecer uma imagem precisa

ação de tarifas. Especificamente, o status do IRSEA

do desempenho e eficiência desses serviços públicos

como regulador independente é prejudicado pela

de 2017 a 2018 a uma parte de 2019 (para avaliar os

capacidade do MINFIN para anular e substituir tarfas

efeitos das tarifas de 2018),5 os dados não são

desenvolvidas através de abordagens baseadas em

provavelmente representativos de todos os serviços

evidências, e também pela capacidade do MINEA

de utilidade pública.

para remover directores do Conselho do IRSEA.
Consequentemente, o quadro de fixação de tarifas de
Angola tem falhas e é mal aplicado.

6.4 Observações finais

Os procedimentos de fixação de tarifas carecem de

Existe um conflito entre as normas regulamentares e

orientação sobre a sua aplicação prática e não abor-

a aplicação prática do quadro de fixação das tarifas, e

dam a questão da recuperação dos custos dos
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CAIXA 6.1.

Eficiência operacional da EPAL

Indicadores de desempenho
• Foram observados grandes melhoramentos de 2017 a 2018 na quantidade da água distribuída e
facturada (Quadro 6.7). No entanto, deve ser dedicada uma atenção significativa ao melhoramento
da eficiência das cobranças, que foi baixa em 2017 (34%) e diminuiu de 9% em 2018 (31%).
Eficiência das cobranças
• A cobrança poderia ser melhorada na maioria das classes de clientes, e particularmente na classe
doméstica, onde Kz 11,4 mil milhões não foram cobrados (Quadro 6.8). Corrigir este défice seria uma
boa contribuição para aumentar as receitas da empresa.
Receitas
• Foram observadas tendências positivas no aumento das receitas e na diminuição dos custos; no entanto,
os dados financeiros não eram suficientemente detalhados para determinar se os subsídios foram
incluídos nas receitas declaradas (Quadro 6.9).
• A fonte da grande perda das operações é desconhecida e, apesar de ter diminuído em 2018, ainda
representa uma perda significativa (Kz 9,3 mil milhões) em relação às receitas.
• Sem detalhes adicionais, não foi possível fazer qualquer outra análise além da identificação de uma
tendência promissora para o aumento da rentabilidade.

QUADRO 6.7.

Indicadores de desempenho para a EPAL

Principais indicadores de desempenho

2017

2018

% de melhoramento

176.395.849

205.323.526

16

157.737.912

185.215.053

17

Capacidade de produção instalada (m /dia)

690.490

690.490

0

Capacidade de produção real (m /dia)

Água capturada (m )
3

Água produzido (m )
3

3

432.159

499.979

16

3

Água distribuída (m )

107.831.119

166.774.548

55

Água facturada (m )

95.849.390

92.600.912

-3

Água facturada (Kza)

19.275.681.066

24.094.040.231

25

Facturas recebidas (Kz)

6.591.120.496

7.510.315.940

14

3

3

34

31

-9

Clientes

465.270

486.433

5

Pessoal

1.736

1.720

-1

3,7

3,5

-5

% de cobranças

Pessoal/1.000 ligações
Fonte: Relatório Anual de Actividades da EPAL, 2018.
Nota: EPAL = Empresa Pública de Águas de Luanda; m3 = metro cúbico.
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QUADRO 6.8.

Eficiência das cobranças da EPAL, por classe de cliente (2018)
Quantia facturada

Quantia cobrada

Quantia incobrável

Percentagem aprox. das

(Kz milhões)

(Kz milhões)

(Kz milhões)

cobranças (%)

Industrial

822,6

805,9

16,7

98

Comercial

843,2

580,6

262,6

69

Serviços

5.461,7

1.226,2

4.235,5

22

Agricultura

21,9

20,9

0,9

96

Doméstico

15.394,0

4.004,5

11.389,5

26

Fontanários públicos

41,4

23,9

17,5

58

“Girafas”

543,1

547,2

(4,1)

1016

Estado (público)

579,1

301,1

278,0

52

Outros

387,1

0,0

387,0

0,0

24.094,0

7.510,3

16.583,7

31

Classe de cliente

Total

Fonte: Relatório Anual de Actividades da EPAL, 2018.
Nota: EPAL = Empresa Pública de Águas de Luanda.

QUADRO 6.9.

Declarações de rendimentos para a EPAL, 2017–18

Descrição

2017 (Kz milhões)

2018 (Kz milhões)

Vendas

15.273,3

20.646,3

Serviços

1.199,9

1.017,3

Outros rendimentos das operações

6.909,8

7.127,3

23.383,0

28.790,9

Rendimento

Rendimentos totais
Custos
Pessoal

6.326,6

6.403,4

Materiais e consumíveis

649,6

876,9

Amortização

8.945,1

9.328,1

Outros custos operacionais

3.818,8

2.585,0

Custos totais

19.740,1

19.193,4

Receitas líquidas de operação

3.642,9

9.597,5

Menos impactos cambiais

-906,0

-2.960,0

Menos resultado das operações

-16.295,3

-9.905,4

Lucros antes de impostos

-13.558,4

-3.267,9

Menos impostos sobre os rendimentos

-2.419,3

-3.227,1

Rendimentos resultantes

-15.977,7

-6.495,0

Fonte: Relatório Anual de Actividades da EPAL, 2018.
Nota: O total facturado (Quadro 7.8) representa a quantidade de água facturada (mas não necessariamente paga). As vendas (Quadro 7.9) representam o
montante total pago. A diferença entre os dois valores (3,5 M Kz) deve ser transportada para contas a receber. As contas a receber e o caixa representam
a maioria do activo circulante e são uma medida da liquidez de um serviço público. As contas a receber são pagamentos normalmente esperados dentro
de um curto período, por exemplo <90 dias. No entanto, em alguns países em desenvolvimento, um período de 1 ano é considerado “actual”. Além desse
prazo, quaisquer contas a receber não pagas devem ser convertidas em despesas de cobrança duvidosa e anuladas. Em alguns países em
desenvolvimento, as contas a receber nunca são anuladas; mesmo dívidas com mais de 20 anos, o que exagera enormemente a liquidez de um serviço
público. Como os detalhes completos das demonstrações financeiras da EPAL não estavam disponíveis, não foi possível qualificar os 3.5M Kz como contas
a receber reais ou dívidas incobráveis.
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CAIXA 6.2.

Eficiência operacional da EPAS do Huambo

• Foi observado em 2018 um aumento notável na facturação como resultado dos aumentos das tarifas
que começaram a entrar em vigor em Setembro de 2018 (Quadro 6.10).
• As cobranças aumentaram de 43% em 2018 para 89% durante o período coberto pelo inquérito,
provavelmente como resultado da assistência fornecida pelo Projecto de Desenvolvimento
Institucional do Sector de Água (PDISA II) do Banco Mundial em curso.
• A população servida duplicou, passando de uma média de 45% em 2017 para 90% em Junho de 2019,
apoiando o aumento das receitas em 2018 e 2019.
• Os custos operacionais também têm vindo a diminuir devido ao aumento do enfoque na redução
dos custos da mão-de-obra e tornando o serviço de utilidade pública totalmente auto-suficiente,
recuperando os custos operacionais com pouco ou nenhum subsídio.
• Os resultados de 2018 e 2019 (Janeiro–Maio) parecem mostrar que as receitas excedem os custos
operacionais, embora ainda beneficiem de subsídios do Ministério da Energia e Águas (MINEA) e do
governo provincial.
• Os custos da energia comunicados parecem bastante baixos, possivelmente uma indicação de que um
subsídio da empresa estatal de electricidade PRODEL pode não ter sido comunicado. No entanto, a
combinação de tarifas aumentadas, melhor desempenho da cobrança de facturas, e a redução dos custos
operacionais resultaram numa diminuição, se não mesmo na eliminação, da necessidade de subsídios.

QUADRO 6.10.

Origens e utilizações das OPEX para a EPAS do Huambo, 2017–19
2017

2018

2019 (Janeiro–Maio)

(Kz milhões)

(Kz milhões)

(Kz milhões)

Facturação anual de água

135,4

282,8

104,8

Cobranças anuais

110,3

121,2

92,8

82

43

89

123,9

99,7

45,5

Energia

8,4

8,5

4.1

Produtos químicos

38,3

28,1

9,6

Manutenção e reparação

8,0

12,1

9,0

Combustíveis

4,5

3,4

5,5

Consumíveis

1,0

4,1

1,5

0,2

0,2

Origens e aplicação de fundos

% cobrada
OPEX
Mão-de-obra

Seguros
Comunicações

1,3

1,2

1,5

Segurança

0,9

0,3

0,2

0,1

0,4

6,0

1,3

Receitas e rendas
Materiais diversos

2,1

o quadro continua na página seguinte
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QUADRO 6.10.

continuação

Origens e aplicação de fundos
Outras
Total OPEX

2017

2018

2019 (Janeiro–Maio)

(Kz milhões)

(Kz milhões)

(Kz milhões)

12,3

18,9

13,2

200,7

182,8

92,0

% receitas: OPEX
Receitas líquidas—OPEX

67

155

114

-65,3

100,0

12,8

Subsídios
Central (DNA)—Químicos

15,6

7,3

0,1

Provincial (DPEA)—Químicos

8,5

0,0

0

Provincial (DPEA)—Pagamentos adicionais

22,6

15,0

10,6

Total subsídios

46,8

22,3

10,7

Custos de OPEX não contabilizados (receitas líquidas mais total de

-18.5

122,3

23,5

subsídios recebidos)
Fonte: Derivado do Relatório-Actividades Financeiras, Comerciais e Técnicas EASH, Junho 2019.
Nota: DNA = Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento; DPEA = Empresa Pública de Água e Saneamento; OPEX = despesas operacionais.

CAIXA 6.3.

Eficiência operacional da EPAS da Huíla

• O aumento das tarifas em meados de 2018 resultou num aumento da facturação anual da água
(Quadro 6.11); a tarifa média cobrada aumentou de Kz 194 por metro cúbico em Dezembro de 2017
para Kz 223 por metro cúbico em Dezembro de 2018 e aumentou ainda mais para Kz 249 por metro
cúbico em Maio de 2019.
• Embora superior aos valores de 2017 em termos absolutos, as receitas anuais a partir de 2018 foram
inferiores ao esperado: a eficiência da cobrança das facturas diminuiu de 77% em 2017 para 68% em
2018. Os dados de 2019 mostram que a tendência para a baixa da cobrança continuou com uma taxa
média de cobrança de 62 porcento de Janeiro a Maio.
• Os esforços positivos feitos pelos projectos de Desenvolvimento Institucional do Sector da Água
(PDISA I e II) do Banco Mundial para aumentar a eficiência operacional e reduzir as despesas
operacionais são evidenciados por taxas de mão-de-obra inferiores e por uma redução global dos
custos operacionais.
• Os subsídios para 2017 e 2018 para a electricidade, combustíveis e produtos químicos foram
semelhantes, embora os efeitos do aumento das receitas e da redução dos custos operacionais
pareçam excluir a necessidade de futuros subsídios.
• Não está claro com base nos registos se o montante dos custos operacionais reais em 2017 que não
foram cobertos pelas receitas totais mais os subsídios recebidos foi pago a partir de outra conta ou
transportado como contas a pagar. No entanto, após a assistência do PDISA e o aumento das receitas
provenientes das novas tarifas, os resultados de 2018 mostraram que as receitas anuais cobriam os
custos operacionais.
Nota: Foram revistos os registos para 2017-19, no entanto, os dados de 2019 não se correlacionaram directamente com os registos de
2017 e 2018, pelo que não foram considerados.
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QUADRO 6.11.

Origens e utilizações das OPEX para a EPAS da Huíla, 2017–18

Origens e aplicação de fundos

2017 (Kz milhões)

2018 (Kz milhões)

Facturação anual de água

427,6

518,7

Cobranças anuais

330,8

353,6

77

68

Custos de mão-de-obra

240,2

225,2

Custos de terceiros e serviços

101,7

100,2

Custo de materiais e consumíveis

16,7

19,5

Provisões

57,0

0,0

Total OPEX

415,6

344,9

80

103

-84,8

8,7

Central (DNA, PRODEL)

46,6

41,3

Total subsídios

46,6

41,3

Custos das OPEX não contabilizados (receitas líquidas mais total de subsídios

-38,2

50.0

% cobrada
OPEX

% receitas: OPEX
Receitas líquidas OPEX
Subsídios

recebidos)
Fonte: Contracto de Operação e Gestão do Sistema de Abastecimento de Água do Lubango-COGSAAL, 2019.
Nota: DNA = Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento; EPAL = Empresa Pública de Águas de Luanda; EPAS =Empresa Pública de Água
e Saneamento; OPEX = despesas operacionais; PRODEL = Empresa Pública de Produção de Electricidade.

CAIXA 6.4.

Eficiência operacional da EPAS do Uíge

• Embora os dados financeiros sejam limitados, observou-se uma tendência positiva de aumento das
receitas a cada ano, de 2016 a Maio de 2019 (Quadro 6.12).
• Os custos operacionais aumentaram à medida que mais pessoas foram sendo servidas, enquanto as
falhas operacionais (a serem compensadas por subsídios) diminuíram desde 2017. Consequentemente,
as receitas de Janeiro a Maio de 2019 aumentaram significativamente.
• O rácio entre as cobranças de facturas e os custos operacionais, que também está a evoluir
positivamente, fornece mais provas da reduzida necessidade de subsídios anuais após o aumento das
tarifas de 2018.
• Outros melhoramentos na eficiência das cobranças melhorarão, mas não eliminarão, qualquer défice
das despesas operacionais, assim, a EPAS do Uíge poderá querer considerar tarifas mais elevadas em
2020, uma vez que as receitas totais em 2019 não cobriram os custos operacionais.
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QUADRO 6.12.

Origens e utilizações das OPEX para a EPAS do Uíge, 2016–19
2016

2017

2018

2019 (Janeiro–Maio)

(Kz milhões)

(Kz milhões)

(Kz milhões)

(Kz milhões)

Facturação anual de água

70,7

148,3

263,6

156,7

Cobranças anuais

62,2

121,7

204,8

129,5

88

82

78

83

Receitas

62,2

121,7

204,8

129,5

Total OPEX

120,0

179,4

251,2

167,2

Défice das OPEX (subsídio)

(57,8)

(57,7)

(46,4)

(37,7)

52

68

82

77

48,2

32.2

18,5

22,5

Origens e aplicação de fundos

% cobrada

% receitas: OPEX
% Subsídio das OPEX

Fonte: Relatório Mensal Projecto de Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento do Uíge, Maio 2019.
Nota: EPAS = Empresa Pública de Água e Saneamento; OPEX = despesas operacionais.

serviços de saneamento. As tarifas são inadequadas

interessadas, a fim de garantir que os procedimentos

para garantir a recuperação total dos custos dos

legais e regulamentares sejam concisos, claros, trans-

serviços de abastecimento de água, com impacto na

parentes e possíveis de aplicar.

solvência financeira das EPASs e repercutindo as
ineficiências financeiras no governo e nos consumidores. Além disso, as estruturas de preços mal concebidas e não regulamentadas dos fornecedores
informais de água estão inadvertidamente a penalizar os pobres e não servidos pela rede de distribuição
em pelo menos sete províncias.
As evidências preliminares sugerem que tarifas
bem projectadas têm o potencial de reduzir a necessidade de subsídios explícitos. No entanto, uma
capacidade técnica limitada a nível local significa
que é provável que as subvenções de capital continuem num futuro previsível. Esta reduzida capacidade técnica também está a impedir a transferência

Anotações
1. Este capítulo foi preparado através da análise das informações e
dados mais recentes disponíveis provenientes de diversas fontes
nacionais e internacionais, assim como do resultado de consultas
com as partes interessadas em Julho de 2019. As fontes do relatório e
da entrevista estão listadas nas referências.
2. Bengo, Cunene, Cabinda, Cuanza Sul, Lunda Norte, Lunda Sul, e
Namibe.
3. Esta secção compara o regime jurídico vigente com os procedimentos
adoptados durante o mais recente exercício de fixação de tarifas em
2018, a fim de identificar recomendações-chave para a necessária
reforma. Para uma avaliação cronológica pormenorizada dos instrumentos jurídicos aplicáveis, ver o Apêndice I.
4. I Nalgumas províncias foi comunicado que os contadores de água
comprados e de propriedade do serviço público estavam a ser roubados e vendidos para sucata de metal por oportunistas. Os programas

dos activos necessários para aumentar a propriedade

em curso do Banco Mundial e do AfDB incluem a compra de contado-

e a responsabilização a nível local. Por conseguinte,

res de água, que também podem estar em risco de serem roubados.

as EPAS têm actualmente pouca responsabilização
perante o governo e os consumidores.

Uma estratégia disponível para reduzir mais vandalismo ou o não
pagamento geral é fazer com que o contador seja uma parte da ligação
de água, financiada pelo cliente que fica a ser o proprietário do conta-

Há uma necessidade pronunciada do Governo de
Angola abordar proactivamente estas questões para
melhorar a eficácia da regulação tarifária tanto para
os serviços de água como de saneamento. Isso exigiria uma coordenação eficaz entre todas as partes

dor e que, posteriormente, deverá substituir o contador se este for
danificado.
5. Esta tarifa foi publicada pela primeira vez em Junho de 2018 e parece
ter sido implementada em Setembro de 2018.
6. Suspeita-se que esse número tenha sido o resultado de um transporte
do ano anterior.
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Wilson Piassa/Banco Mundial

Capítulo 7

Criação de Resiliência: Um caso
prático de dois serviços públicos de
abastecimento de água
Pontos mais importantes
• Métodos qualitativos de baixo custo e baixa tecnologia, tais como o
Quadro da Árvore de Decisão (DTF), podem ajudar as empresas de
serviços públicos a avaliar as vulnerabilidades e construir resiliência
aos riscos climáticos e não climáticos.
• A falta de recolha de dados de boa qualidade, monitorização e
um sistema centralizado de gestão da informação sobre o estado
dos sistemas de abastecimento de água e saneamento em Angola
dificulta o planeamento, especialmente a previsão a longo prazo, e
afecta o desempenho e a resiliência.
• Existe uma capacidade técnica básica dentro dos serviços públicos
para identificar os riscos mais óbvios e conceber estratégias de
mitigação adequadas, no entanto, o know-how necessário para
discernir e monitorar os riscos mais matizados, inter-relacionados e/
ou cumulativos é limitado.
• Os serviços de utilidade pública com escassez de dinheiro estão mal
equipados para acompanharem as flutuações dos preços no mercado
que colocam equipamentos e materiais, às vezes, fora de alcance.
• Pouco ou nenhum financiamento é destinado a implementar
estratégias de mitigação de riscos.

Atingir a segurança no abastecimento de água exige várias intervenções na
infra-estrutura física, recursos técnicos e humanos, e dimensões institucionais
das empresas de água (Grey e Sadoff 2007). Embora o investimento na segurança da água tenha sido associado ao crescimento económico, no sector do
abastecimento de água, os investimentos podem ser dificultados por vários
desafios (Hall et al. 2014). É importante ressaltar que as incertezas no futuro das
condições climáticas, dinâmica populacional, variações económicas ou arranjos
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institucionais são considerados como afectando não

actuais e as esperadas, listar e avaliar possíveis incer-

apenas os componentes da infra-estrutura dos inves-

tezas e origem das falhas dos sistemas, e fornecer e

timentos, mas também as características da oferta e

atribuir prioridades às intervenções para lidar com as

procura de um sistema de abastecimento de água e

vulnerabilidades e melhorar a resiliência de cada

saneamento (AAS). Consequentemente, uma má

serviço público.

compreensão e gestão das incertezas que afectam os
sistemas de AAS pode afectar e minimizar os resultados esperados das empresas públicas de água,
minando a sua capacidade de resposta a um futuro
em mudança.
Esta incapacidade de resposta pode ser especialmente aguda em Angola, onde as discrepâncias entre
as projecções climáticas para África representam um
desafio adicional para compreender as condições
hidrológicas históricas à escala da bacia hidrográfica
(Conway et al. 2008; Sylla et al. 2013). Além disso, as
condições de seca existentes no sul de Angola não só
afectam directamente a actual disponibilidade de
água, como também alteram os padrões de procura
de água nos municípios que recebem populações
deslocadas das áreas afectadas pela seca. Ao mesmo
tempo, o constante crescimento populacional e vulnerabilidades nas disposições económicas e institucionais

do

país

também

podem

afectar

o

desempenho dos sistemas e projectos de abastecimento de água. Para isso, as empresas públicas de

7.1 Metodologia
Esta análise qualitativa baseia-se no Quadro da
Árvore de Decisão (DTF) apresentado por Ray e
Brown (2015) e apresenta uma abordagem ascendente e baseada no risco para avaliar os riscos
climáticos e não-climáticos. A estrutura consiste em
quatro fases, mostradas na Figura 7.1. Na sua implementação tradicional, a Fase 1 consiste numa rápida
avaliação sobre se um plano ou projecto é ou não
sensível ao clima, e às suas possíveis implicações.
A Fase 2 examina cenários em que o clima e outros
tipos de riscos são considerados significativos (para
este fim, cada cenário envolve uma combinação de
factores de que pode resultar que um projecto possa
não atingir os seus objectivos de desempenho).
Nesta fase, as partes interessadas devem estabelecer
limiares de risco aceitáveis para os seus planos ou
projectos. A Fase 3 avalia em detalhe as potenciais
FIGURA 7.1.

O quadro de resiliência

abastecimento de água devem incorporar uma abordagem resiliente na tomada de decisões institucionais, que reconheça, avalie e faça a gestão das várias
incertezas que podem levar a choques e falhas nos
seus sistemas.

1 - Sistema
conceptual do
serviço público

2 - Objectivos e
métricas do
serviço público

4 - Meditas para
tornar o serviço
público mais
resiliente aos riscos

3 - Riscos e
incertezas que
afectam o
serviço públicos

Este capítulo apresenta estratégias de resiliência
desenvolvidas pela EPAS de Malanje e EPAS do
Lubango para enfrentar riscos e incertezas relacionados com o clima, a população, o meio ambiente e a
economia. Foram desenvolvidas através de uma
avaliação qualitativa que procurou avaliar as características dos serviços de cada um dos serviços públicos de água, examinar as métricas de desempenho
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Fonte: Adaptado de Ray e Brown (2015).
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vulnerabilidades significativas de um plano ou projecto hídrico, avaliando o desempenho das métricas
previamente identificadas e, portanto, do sistema,
cobrindo uma vasta gama de possíveis estados ou
cenários de desenvolvimento, população, económicos e climáticos. Por último, a Fase 4 procura orientar os gestores da água no utilização de ferramentas
de tomada de decisão, em casos de incerteza, para
gerir os riscos identificados. Uma descrição mais
detalhada de cada fase e uma discussão mais
abrangente da fundamentação científica, ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas pode ser
encontrada em Ray e Brown (2015) e em Bonzanigo
et al. (2018).
Desde o seu lançamento em 2015, o Quadro da
Árvore de Decisão (DTF) foi pilotado e aplicado
quantitativamente a nove projectos globalmente,
cinco dos quais já foram concluídos: o Projecto
Hidreléctrico de Upper Arun, no Nepal; o Reservatório
Multiusos

Mwache

no

Quénia;

o

Projecto

Hidroeléctrico Poko, na Indonésia; o Sistema de Água
Cutzamala, no México; e a Avaliação da Resiliência
Urbana à Água SACMEX na Cidade do México,
México. Os restantes quatro estão actualmente em
curso: o Projecto Hidreléctrico de Kabeli-A a fio de
água no Nepal, o Projecto de Irrigação e Controlo de
Inundações do Baixo Nzoia no Quénia, o Sistema
Multiuso de Recursos Hídricos na Bacia ChancayLambayeque no Peru, e a Modelagem da Resiliência
do Sistema Integrado Urbano de Água na Cidade do
México, México. O DTF também tem sido a base para
a preparação das directrizes sectoriais do Grupo
Banco

Mundial,

incluindo

as

Directrizes

de

Resiliência para Serviços de Abastecimento de Água
e Saneamento, e as Directrizes de Resiliência
Climática do Sector Hidroeléctrico (Banco Mundial e
Mott MacDonald 2017). A abordagem e implementação do quadro original foi adaptada a este estudo,
conforme necessário.

7.1.1 
Implementação do Quadro da Árvore de
Decisão em Malanje e Lubango
As informações preliminares utilizadas neste estudo
foram retiradas dos planos dos serviços públicos de
abastecimento de água. Os dados e resultados principais para cada uma das quatro fases do DTF foram
então obtidos durante workshops participativos facilitados por especialistas na matéria e que tiveram lugar
em Malanje e no Lubango nos dias 9 e 12 de Setembro
de 2019, respectivamente. Estes workshops contaram
com a participação das partes interessadas das duas
EPASs, incluindo as direcções de saúde, ambiente e
infra-estruturas do governo provincial, e foram complementados por visitas de campo para examinar características adicionais do sistema de AAS que podem
não ter sido discutidas anteriormente.
A Fase 1 da abordagem envolveu a elaboração do
modelo conceptual dos sistemas de AAS de ambos os
municípios. Esta tarefa inicial visava compreender
elementos chave dos seus sistemas de AAS - as suas
ligações, características e aspectos - que mais tarde
determinariam as incertezas subjacentes. A esquematização do modelo de abastecimento de água
seguiu uma abordagem gradual na qual as partes
interessadas representavam as características do seu
sistema em três dimensões: (i) infra-estrutura física,
(ii) utilizadores de água e comunidade, e (iii) instituições e sociedade externa (Figura 7.2).
Estes três níveis de análise também podem representar os níveis a que os riscos, incertezas e métricas
de desempenho podem ser avaliados e examinados.
As métricas de desempenho incluem, por exemplo, a
resiliência, a robustez, a fiabilidade, e outras. O primeiro nível representa o nível tradicional de infra-
estrutura no qual as vulnerabilidades são examinadas
primeiro e com base no qual as estratégias são frequentemente construídas. O segundo nível envolve a
compreensão dos utilizadores de água e a sua diversidades de condições socioeconómicas e outras.
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FIGURA 7.2.
Modelo conceptual utilizado para
analisar os sistemas de ASS e examinar a sua
resiliência

3. Instituições e sociedade: Instituições e participantes
externos envolvidos no sistema
2. Utilizadores de água: As comunidades como
beneficiários directos do serviço
1. Infra-estrutura física Aduções de água,
reservatórios, condutas, furos e captação,
etc

pelos riscos identificados foram qualificados utilizando uma escala de 1-10, em que 10 representa um
grande risco que perturba significativamente o
sistema e impede a empresa de abastecimento de
água de atingir um objectivo. Por outro lado, 1 representa um pequeno impacto que dificilmente perturbará a funcionalidade do sistema. A qualificação foi
utilizada para entender a importância relativa dos
vários riscos (climáticos e não climáticos) para o
sistema, assim como a sensibilidade do sistema a
cada um dos riscos.

Nota: ASS = abastecimento de água e saneamento.

A Fase 3 fez uma avaliação mais profundada da
sensibilidade do sistema, analisando a frequência

Pode incluir a sua capacidade e vontade de pagar,

dos riscos. Especificamente, a plausibilidade de um

necessidades e vulnerabilidades, percepções e com-

determinado risco foi analisada fazendo a pergunta:

portamentos e quaisquer condições que possam

Quantas vezes se espera que esse risco ocorra durante

afectar a resiliência do sistema no seu todo. A ter-

um período de 10 anos? Por exemplo, se as partes

ceira dimensão envolve instituições, tais como as

interessadas antecipassem um risco que ocorreria

próprias EPASs, ou outros intervenientes institucio-

em dois anos separados durante o período de 10

nais que possam directa ou indirectamente influen-

anos, isso implicaria uma probabilidade de 20% da

ciar o desempenho ou a capacidade de adaptação da

sua ocorrência num determinado ano. Estes resulta-

empresa de abastecimento de água. Durante este

dos foram resumidos numa matriz de risco na qual a

exercício, foi pedido às partes interessadas que

probabilidade dos riscos foi então avaliada.

desenhassem sequencialmente o modelo do seu

Por último, a Fase 4 do DTF envolveu a discussão

sistema nas suas três dimensões, e que fornecessem

de várias estratégias para enfrentar os riscos identifi-

informações sobre as suas interligações, utilizando

cados, ao mesmo tempo que se procura atingir as

três cores diferentes num quadro branco.

métricas de desempenho definidas na Fase 2.

Em seguida, a Fase 2 envolveu uma discussão sobre
a métrica de desempenho da empresa pública de
abastecimento água, e a gama de riscos potenciais
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7.2 Resultados

que poderiam ter um impacto sobre ela. Foram escol-

7.2.1 EPAS Malanje

hidas métricas de desempenho para representar não

Durante o workshop em Malanje, o pessoal da EPAS

só os limiares da infra-estrutura e dos sistemas de

explicou as diferenças entre o sistema de AAS

abastecimento de água, mas também a viabilidade

existente e o futuro sistema, actualmente em

financeira das operações. Em seguida, as partes

construção. Actualmente, existe uma adução de

interessadas fizeram uma lista dos vários riscos que

água que extrai água de uma nascente natural. O

podem levar ao não cumprimento das métricas de

caudal médio capturado é de ~2,16 metros cúbicos

desempenho declaradas. Os possíveis impactos

por

resultantes de uma perturbação do sistema causada

reservatório
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segundo

(m3/s).
em

Existe

operação.

actualmente
A

um

infra-estrutura

existente fornece água a cerca de 10.000 ligações ou
cerca de 60.000 pessoas (cerca de 25 porcento da

QUADRO 7.1.

Malanje

Métricas de desempenho da EPAS

população da cidade). A maioria dos beneficiários

Dimensão

são considerados como residências, hospitais,

Sistema actual

escolas e empresas, e nenhuma grande indústria é

Abastecimento

Limiares mínimos

Pelo menos 12 horas/dia durante 3 dias/
semana

abastecida pelo sistema. Espera-se que o futuro
sistema recolha água do rio Cuije, para ser tratada e

Cobertura

bombeada para a rede de distribuição da cidade, e

Qualidade da água

Pelo menos Nível 2

armazenada em quatro reservatórios adicionais.

Cobrança de

Kz 40 milhões/mês

O pessoal da empresa de abastecimento de água
espera que as aduções sejam de 0,2 m3/s, podendo
aumentar para 1 m3/s, aumentando assim a actual
produção pela empresa em cerca de 50%. Ao definir
a base de utilizadores, os participantes do workshop
também delinearam bairros com diferentes níveis
socioeconómicos, capacidade de pagamento e

Pelo menos 15 porcento

receitas
Combinação de sistemas actual e futuro
Abastecimento

Pelo menos 24 horas/dia durante 6 dias/
semana

Cobertura

Pelo menos 50 porcento

Qualidade da água

Pelo menos Nível 2

Cobrança de

Kz 40 milhões/mês

receitas

design/arquitectura urbana. A EPAS de Malanje tem
os pagamentos e as tarifas para a água diferenciados
em seis grupos.
As partes interessadas determinaram que a qualidade da água é um aspecto importante do seu
sistema. Actualmente, a água não tratada é classificada em três níveis, de acordo com a qualidade da
água. O Nível I tem a mais alta qualidade e exige procedimentos mínimos para ser tornada potável,
enquanto o Nível III é altamente poluído e exige uma
tecnologia sofisticada de tratamento de água não
disponível actualmente em Malanje. Além disso, as
partes interessadas identificaram diversos intervenientes que influenciam o seu desempenho e actividades, incluindo o Ministério da Agricultura e
Florestas, MINAGRIF, MINEA, MINSA e as suas

Em seguida, na Fase 3, as partes interessadas identificaram os principais riscos e vulnerabilidades que
poderiam afectar a sua capacidade de atingir esses
objectivos.
a. Mudanças na utilização dos solos na bacia hidrográfica superior. Alterações na utilização dos solos,
tais como urbanização e desenvolvimentos comerciais e industriais, na parte superior da bacia
hidrográfica onde se encontra a nascente, podem
afectar tanto a quantidade como a qualidade da
água. Prevê-se que os desenvolvimentos urbanos
e as actividades industriais existentes e planeadas
tenham um impacto especial nas características
hidrológicas da nascente.

direcções provinciais, MINFIN, IRSEA, INRH, agri-

b. Falta de dados hidrogeológicos. Isto constitui tanto

cultores; autoridades locais; e prestadores de

um risco como uma vulnerabilidade para a capaci-

serviços privados.

dade de suportar e de adaptação às mudanças.

Na Fase 2, as partes interessadas delinearam métri-

A EPAS Malanje não dispõe de registos ou estudos

cas de desempenho tanto para o sistema actual como

hidrológicos ou hidrogeológicos. Os desenvolvi-

para o sistema futuro. Os limiares aceites determina-

mentos e decisões existentes são baseados em

dos pela EPAS Malanje estão listados no Quadro 7.1.

suposições. Essa falta de conhecimentos impede
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que seja feito um planeamento a gestão baseada

na qualidade da água bruta e afectar a capacidade

em evidências.

da EPAS Malanje cumprir os objectivos mínimos

c. Desequilíbrios entre a oferta e a procura. Esta incerteza refere-se aos desequilíbrios esperados entre a

g. Falta de aterros sanitários. Pensa-se que a falta de

oferta e a procura de água. Como não há infor-

aterros sanitários na área leva à contaminação

mação disponível e espera-se uma mudança neste

ambiental, embora esses impactos nos recursos

equilíbrio, as partes interessadas não têm a certeza

hídricos em Malanje não sejam totalmente

de como o sistema pode responder.

compreendidos.

d. Expansão das áreas periurbanas. A expansão das

h. Inundações/erosão do solo. A estação chuvosa pode

áreas periurbanas à medida que cada vez mais pes-

trazer fortes tempestades, que podem aumentar a

soas migram para as cidades deverá aumentar a

erosão do solo e afectar as estradas. Os encerra-

procura de serviços de água e saneamento. Isto

mentos e desvios de estradas, entre outros prob-

afectará a capacidade da EPAS Malanje cumprir as

lemas, afectariam a acessibilidade da infra-estrutura

metas de cobertura.

de água.

e. Alterações climáticas e variabilidade. A forma como

i. Relâmpagos. De igual modo, acredita-se que as

as alterações climáticas poderão afectar Malanje é

descargas atmosféricas na área tenham afectado o

incerta. As mudanças das condições climáticas

equipamento eléctrico do sistema de AAS.

podem levar a mudanças mais intensas na estação
seca, o que pode levar a um aumento do consumo
e a uma utilização mais intensa da água para consumo humano ou para fins agrícolas. Do mesmo
modo, as alterações climáticas podem afectar as
características actuais da estação húmida, o que
pode afectar a capacidade do sistema produzir
água suficiente para satisfazer a procura esperada.
Embora as partes interessadas estejam conscientes destas circunstâncias, não foi feita uma análise
de como o clima e as condições hidrológicas
podem evoluir nos próximos anos e como isso
pode afectar os recursos hídricos locais.
f. Rede de saneamento deficiente. A rede de saneamento existente é considerada obsoleta, especialmente no centro da cidade. Embora a gestão dos
lodos fecais seja feita nalgumas áreas, vários novos
empreendimentos em construção não estão ligados à rede de esgotos. Em última análise, a falta de
tratamento adequado das águas residuais e de
opções de gestão dos lodos fecais pode ter impacto
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para a qualidade da água.

j. Problemas macroeconómicos. A ameaça de recessões
económicas a nível do país, assim como a inflação,
afectariam os custos dos equipamentos e consumíveis no mercado local de Malanje. Isso, por sua
vez, afectaria a economia local e a capacidade dos
clientes poderem pagar as suas facturas de água.
k. Dependência financeira. Diversas agências estão
envolvidas no financiamento de projectos hídricos
em Malanje e a falta de coordenação entre elas significa que alguns projectos são afectados por
atrasos.
l. Facturação e cobrança de receitas. Alguns utilizadores não pagam as suas facturas de água. As partes
interessadas acreditam que a cobrança de receitas é
afectada pela baixa capacidade de pagamento da
população em geral, assim como pela interferência
política de grandes utilizadores. Por exemplo,
várias escolas e hospitais não pagam taxas de água.
Em seguida, foram discutidas e avaliadas a probabilidade dos riscos e vulnerabilidades identificados na
Fase 3 e os seus potenciais impactos sobre as métricas
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QUADRO 7.2.

Matriz de risco para o sistema de abastecimento de água e saneamento da EPAS Malanje

Minimum Risk Threshold/Threat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

S

Current Supply: At least 12h/day for

4

2

5

4

5

2

2

3

5

3

5

1

41

4

4

5

4

5

2

2

3

5

3

5

1

43

2

4

5

4

5

2

2

3

5

3

5

3

43

3

4

2

2

4

4

2

4

1

5

3

1

35

2

4

2

1

5

2

2

3

5

5

4

4

39

15

18

19

15

24

12

10

16

21

19

22

10

Plausabiliity

70%

80%

60%

60%

85%

60%

25%

70%

80%

90%

75%

60%

Risk

10.5

14.4

11.4

9

20.4

7.2

2.5

11.2

16.8

17.1

16.5

6

3days/week
Future Supply: At least 24/day for
6 days/week
Current Coverage At least 15%; Future
Coverage At least 50%
Level 2 of Water Quality (current and
future system)
Revenue Collection: 40M AKZ/month
(current and future system)
I

Nota: A–L corresponde ao risco e às vulnerabilidades identificadas em fases anteriores; h = hora. EPAS = Empresa Pública de Água e Saneamento.

de desempenho definidas na Fase 2 (Quadro 7.2). Os

descargas atmosféricas, a falta de dados, as oscilações

resultados mostram que as partes interessadas estão

macroeconómicas e a dependência financeira. Outros

mais preocupadas com os impactos sobre o abasteci-

riscos, menos prováveis, podem ainda ocorrer, é claro,

mento de água e as taxas de cobertura. É importante

mas

ressaltar que eles acreditam que as ameaças com

imediata.

não

foram

considerados

de

importância

maior potencial para virem a perturbar o sistema são

Por último, as partes interessadas discutiram e

a variabilidade e as mudanças climáticas (mudanças

acordaram quais as intervenções que poderiam

nos padrões de seca e inundações), as descargas

aumentar a resiliência do sistema, face aos riscos

atmosféricas, e as suas repercussões na rede eléctrica

estimados como significativos. As intervenções pri-

e nos equipamentos, as flutuações macroeconómicas

oritárias incluem:

que afectariam a capacidade de comprar e importar
bombas e peças sobressalentes, e a falta de independência financeira. Os riscos plausíveis incluem as
alterações na utilização dos solos a montante da
nascente, a falta de dados, o que, por sua vez, leva a
uma má compreensão da hidrologia local e, portanto,
a uma tomada de decisão pouco fiável, danos por descargas atmosféricas, problemas macroeconómicos, e
problemas financeiros.
Após comparar os impactos potenciais contra a sua
plausibilidade, os riscos primários e imediatos que o
sistema de AAS de Malanje enfrentava foram identificados como sendo as alterações climáticas, as

• Definição de um perímetro de protecção das fontes
de água e reforço das inspecções à posse da terra.
Para proteger as fontes de água e evitar impactos
potenciais pela alteração das utilização dos solos
ou urbanização inesperada na bacia hidrográfica
superior, é necessário definir uma zona de protecção da água. Para garantir que a zona seja respeitada, também são necessárias inspecções à
posse da terra.
• Instalação de novas estações hidrométricas. Uma
vez que a falta de dados hidrometeorológicos é um
constrangimento principal para a compreensão
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dos recursos hídricos em Malanje, que é funda-

No entanto, outros riscos com classificações inferi-

mental para o sucesso de vários esforços, é funda-

ores, tais como as más ligações de esgotos ou a falta

mental instalar novas estações. Este esforço

de um aterro sanitário, têm de ser cuidadosamente

também deve ser acompanhado pela compilação

monitorizados, pois embora a sua ocorrência e

de dados hidrometeorológicos secundários obti-

impactos possam ser menos visíveis, são porém pro-

dos de satélites, reanálises ou modelos.

gressivos e prejudiciais.

• Realização de estudos hidrogeológicos Do mesmo
modo, são necessários estudos hidrogeológicos que
ajudem a compreender o estado actual do aquífero,
as suas capacidades de recarga e as capacidades
para atingir de forma sustentável os limiares de
produção e as métricas do sistema esperados.
• Estabelecer uma colaboração com universidades e
centros de investigação As universidades e centros
de investigação existentes devem estar activamente envolvidos em actividades de recolha de
dados e nas análises subsequentes. As autoridades
devem procurar o apoio de centros de investigação
internacionais para melhorar essas capacidades.
• Preparar planos para secas. Para se preparar adequadamente para futuras secas, a EPAS Malanje
deve criar planos de preparação para a seca que
incluam passos para monitorizar a chuva e as
condições atmosféricas, activar medidas de contingência e emergência, e atribuir prioridades à
utilização da água dentro de certos limites, entre
outras medidas.
• Diversificar as fontes de água. Para aumentar a

terreno foi detectado que a adução do novo sistema
(financiado com linhas de crédito chinesas) poderá
afectar o caudal ambiental e as comunidades a
jusante. Por exemplo, várias comunidades a jusante
dependem da pesca de subsistência, e a eventual
redução do caudal do rio pode afectar a sua resiliência. O sistema foi projectado para um caudal máximo
de 1,5 m3/s (embora a adução tenha sido projectada
para 1 m3/s) e, no momento da visita, o caudal do rio
foi estimado visualmente como sendo de até 2 m3/s.1
Estas observações e avaliações são condicionadas
pela mesma falta de dados e estudos que presumivelmente contribuíram para o tamanho da adução e
que podem ser ainda mais críticos no caso de
estações secas intensas. Por último, vários projectos
de construção relacionados com o sistema de AAS
estão actualmente incompletos ou atrasados. Isso
deverá afectar a possibilidade da empresa de abastecimento de água vir a atingir as suas metas de
abastecimento.

7.2.2

EPAS do Lubango

resiliência do sistema de AAS, é importante diver-

A representação esquemática do sistema de AAS foi

sificar as fontes de água e aumentar a capacidade

desenvolvida na Fase I. O sistema de AAS existente no

de armazenamento, nos aquíferos e no armazena-

Lubango, embora tenha uma capacidade instalada de

mento de superfície construído. Estudos hidrológi-

12.000 metros cúbicos por hora (m3/h), opera actual-

cos e hidrogeológicos devem dar informações para

mente a cerca de 620 m3/h. As águas subterrâneas são

a sua concepção.

extraídas de três fontes principais e armazenadas

É importante mencionar que estas intervenções
foram concebidas para enfrentar as incertezas A, B e
E, que as partes interessadas consideraram como
sendo as mais urgentes e potencialmente nocivas.
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Ainda mais importante, durante uma inspecção no

num único reservatório. A água é então distribuída a
cerca de 24.000 clientes - ou 120.000 pessoas, representando cerca de 20 porcento da população. A distribuição dos utilizadores é estimada com sendo 75%
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domésticos,

17%

comerciais

e

7%

industriais.

Em seguida, as partes interessadas listaram as

Espera-se que os investimentos em curso para aumen-

principais vulnerabilidades que podem impedir a

tar a capacidade permitam fornecer água a mais

consecução dos seus objectivos:

50.000 clientes (ou cerca de 250.000 mais pessoas).

m. Variabilidade e alterações climáticas. Como o sul

As partes interessadas no Lubango reconhecem a

de Angola sofre períodos de seca intensa, as

existência de uma estrutura institucional hierárquica

partes

que pode afectar as suas decisões e o sistema de AAS.

preocupadas com a situação na sua área. Embora

Esta estrutura inclui as mesmas instituições públicas

as secas tenham sido cíclicas, e a região tenha

2

identificadas em Malanje. No entanto, no Lubango,

sofrido uma grave seca de 2012 até ao presente

as partes interessadas reconhecem a importância do

em 2019, não têm a certeza de como o clima

sector privado (indústrias) na dinâmica da utilização

poderá evoluir no futuro.

da água. Também reconhecem a potencial influência
que organizações internacionais como embaixadas,
agências de desenvolvimento e organizações não-
governamentais podem ter no subsector da água
através de seus projectos de desenvolvimento e,
assim, na sua empresa de abastecimento de água
provincial.
Na Fase 2, além de diferenciar as métricas de desempenho dos sistemas existentes e futuros, as partes
interessadas também diferenciaram entre as estações
seca e húmida. No entanto, no Lubango, as partes
interessadas não incluíram a qualidade da água como
uma métrica de desempenho (Quadro 7.3).

QUADRO 7.3.

interessadas

no

Lubango

estão

n. Ineficiências no mercado nacional. As actuais ineficiências no mercado nacional tornam difícil
encontrar equipamentos e dispositivos cruciais
para infra-estruturas de água em localidades
como o Lubango.
o. Operação e manutenção. Actualmente, as partes
interessadas acreditam que não existem planos
operacionais coordenados nem procedimentos
estratégicos de manutenção para manter o
sistema de água a funcionar. Isto faz com que
o sistema existente seja vulnerável aos efeitos
do envelhecimento da infra-estrutura e a outras
ameaças.

Métricas de desempenho da EPAS do Lubango

Dimensão

Limiar mínimo

Sistema actual
Abastecimento (estação seca)

Pelo menos 6 horas/dia durante 3 dias/semana

Abastecimento (estação das chuvas)

Pelo menos 12 horas/dia durante 4 dias/semana

Cobertura

Pelo menos 18,000 ligações

Cobrança de receitas

Facturação a 75% dos clientes; cobrança de 85% do total facturado

Sistema actual e futuro combinados
Abastecimento (estação seca)

Pelo menos 12 horas/dia durante 4 dias/semana

Abastecimento (estação das chuvas)

Pelo menos 16 horas/dia durante 6 dias/semana

Cobertura

Pelo menos 74,000 ligações

Cobrança de receitas

Facturação a 75% dos clientes; cobrança de 85% do total facturado

Fonte: Valores de referência fornecidos pela Empresa Pública de Água e Saneamento (EPAS)

Diagnóstico do sector de WASH de Angola: Um apelo urgente à acção

145

p. Falta de segurança. Acredita-se que o vandalismo

os migrantes climáticos das regiões vulneráveis

seja uma ameaça significativa para a rede das

próximas deslocaram-se temporariamente para o

infra-estruturas de água. Os ladrões roubam mui-

Lubango. A forma como isso afecta a procura de

tas vezes peças e materiais pelo seu conteúdo em

água e a capacidade do sistema existente para sat-

metal.

isfazer essa procura ainda não é clara.

q. Falta de capacidade de pagamento. As condições

t. Falta de dados. O Lubango, tal como Malanje, não

económicas no Lubango levam a que as facturas

possui

dados

hidrológicos,

não sejam frequentemente pagas e, portanto, a

hidrogeológicos

baixas taxas de cobrança. Naturalmente, isso tem

plenamente a disponibilidade de água. De igual

um impacto na capacidade institucional do

modo, a insuficiência de dados sobre os utilizadores

sistema.

de água na área limitam a capacidade de determinar

suficientes

climatológicos
para

entender

a procura. As partes interessadas concordam que

r. Utilização mais intensa da água. As partes interes-

o seu entendimento geral do equilíbrio hídrico nas

sadas no Lubango não têm a certeza de como as

suas unidades hidrológicas é fraco.

alterações na utilização da água podem ter um
impacto no seu desempenho, embora acreditem

u. Falta de pessoal suficientemente qualificado. As

que tenha havido uma intensificação das activi-

partes interessadas no Lubango acreditam que

dades industriais. De igual modo, secas mais

não têm capacidade técnica suficiente dentro da

intensas podem levar um maior consumo de

sua empresa para recolher, processar e gerir dados

água.

e tomar decisões informadas. Isto leva a uma
instituição globalmente mais fraca e mais

s. Aumento da população ao longo do tempo. Como o

vulnerável.

sul de Angola está a viver uma seca muito intensa,

QUADRO 7.4.

Matriz de riscos do sistema de abastecimento de água e saneamento do Lubango

Minimum Risk Threshold/Vulnerability

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Σ

Current Supply - Dry Season: At least

4

4

4

4

2

4

4

3

4

33

3

4

4

4

2

2

3

3

4

29

3

2

3

4

2

3

2

3

4

26

2

2

3

4

2

2

1

3

4

23

3

3

3

4

2

2

1

1

4

23

15

15

17

20

10

13

11

13

20

50%

50%

10%

50%

25%

25%

20%

10%

75%

7.5

7.5

1.7

10

2.5

3.25

2.2

1.3

15

6h/day for 3days/week, 18,000 clients
Current Supply - Wet Season: At least
12h/day for 4days/week, 18,000 clients
Future Supply - Dry Season: At least
12h/day for 4days/week, 74,000 clients
Future Supply - Wet Season: At least
16h/day for 6 days/week, 74,000 clients Billing
75% of clients, of billing and
collection of 85% of the total
(current and future system)
Σ
Plausabiliity
Risk
Não: h = hora.
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FIGURA 7.3.

Adução de água no rio Cuije

Fonte: Aleix Serrat Capdevila/Banco Mundial, 2019.

FIGURA 7.4.

Utilizadores de água a jusante da adução no rio Cuije

Fonte: Homero Paltan Lopez/Banco Mundial, 2019.
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O resultado do impacto potencial estimado dessas

provavelmente

a

capacidade

da

vulnerabilidades e a sua plausibilidade é mostrado

empresa de atingir os seus objectivos tendo em

no Quadro 7.4. As partes interessadas no Lubango

conta as vulnerabilidades detectadas. É por isso

estimam que as métricas mais vulneráveis são as rel-

importante investir na manutenção (e reparações)

acionadas com o actual abastecimento de água, espe-

da infra-estrutura para aumentar a sua eficiência

cialmente durante o período seco. Ao mesmo tempo,

operacional.

as vulnerabilidades que têm um maior potencial para
perturbar o desempenho do seu sistema são a operação e manutenção inadequadas, a falta de segurança
(vandalismo da infra-estrutura) e a falta de capacidade. Esta última vulnerabilidade é considerada a
única com alta probabilidade de afectar o sistema
num determinado ano. As secas, as ineficiências no
mercado nacional (relacionadas com o fraco acesso a
recursos e equipamentos) e a falta de segurança
foram consideradas incertezas. Assim, os riscos prioritários são a falta de segurança do sistema e de
recursos técnicos qualificados suficientes. A falta de
técnicos suficientemente qualificados está ligada a
outras vulnerabilidades, tais como a falta de dados
gerais sobre operação e manutenção. As partes interessadas acreditam que esta fraqueza institucional
dificulta a compreensão das operações da empresa de
abastecimento de água e, portanto, impede que esta
atinja as suas métricas de desempenho.
Por último, as estratégias e intervenções consideradas relevantes para enfrentar as vulnerabilidades
identificadas incluem:
• Preparação para secas e avaliação das estratégias.
Na medida em que as secas são uma ameaça significativa para o sistema, devem ser consideradas
detalhadamente diversas medidas para mitigar os
seus efeitos. Estas incluem aumentar as capacidades de armazenamento e a diversificação das
fontes de água. É necessária uma avaliação mais
abrangente destas medidas para as métricas de
desempenho e de resiliência.
• Esforços para reduzir as perdas de água. As significativas perdas de água na rede de distribuição
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dificultam

• Estudos do equilíbrio hídrico. Existe uma falta geral
de

informação

e

compreensão

de

outros

utilizadores de água na região e da sua utilização
(isto é, através de bombagem), bem como de
conhecimento das taxas de recarga do aquífero.
Para apoiar a utilização sustentável das águas
subterrâneas e garantir que as extracções de água
não

terão

impactos

negativos

no

futuro,

é necessário um estudo do equilíbrio hídrico. Isto é
essencial para regular a utilização e planear
a expansão da rede.
• Instalação de contadores. Espera-se que a instalação de contadores de água aumente a cobrança
das facturas de água, solucionando também
o problema das perdas de água, particularmente
relevantes durante os períodos de seca.
• Preparação para enfrentar as ineficiências no
mercado nacional. Deve ser elaborado um plano de
nível nacional para as EPAS, que garanta o acesso
a uma reserva de substituição de equipamentos
e materiais. Esse plano deve também incluir
o desenvolvimento de mecanismos para facilitar a
sua importação, quando necessário.
• Planos de operação e manutenção. Deve também ser
elaborado e implementado um plano técnico que
estabeleça os procedimentos de manutenção de
rotina. Também são necessários estudos adicionais
e planos de contingência para secas para melhorar
e optimizar o funcionamento da infra-estrutura de
água durante os períodos de escassez.
• Aumento da segurança Este aspecto poderia
envolver diversos intervenientes a diferentes
níveis, e incluir esforços como a criação de
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brigadas comunitárias para patrulhar áreas críti-

• Ineficiências no sistema de distribuição. Nalgumas

cas, o envolvimento da polícia nacional e de outras

áreas, cerca de 80% da água pode estar a ser per-

instituições no fornecimento de segurança con-

dida devido ao envelhecimento da infra-estrutura.

tínua, e a instalação de equipamentos anti-roubo.

Estas ineficiências devem ser enfrentadas através

• Censo aos utilizadores de água. Existe uma grande

de um programa de reparações e manutenção das

necessidade de entender melhor os utilizadores de

fugas para reduzir a quantidade de água que não

água e a sua utilização da água. Foi recomendado

gera receitas.

um estudo para caracterizar os utilizadores agríco-

• Consumidores de água potencialmente significati-

las e as necessidades de água na área, assim como

vos. Foi comunicada pelo pessoal da EPAS a

os utilizadores domésticos e industriais.

existência de grandes consumidores de água,

• Estabelecer uma colaboração com instituições

tanto do sistema de AAS como directamente a par-

académicas e de investigação A EPAS do Lubango

tir do aquífero, como a Coca-Cola. A forma como

concorda que é necessário estabelecer uma coop-

estes intervenientes estão envolvidos nos proces-

eração com institutos académicos e de investi-

sos de tomada de decisão e gestão da água locais

gação, assim como investir directamente na

não é clara. Os utilizadores devem ser registados e

recolha de dados e na investigação. Isto ajudaria a

as licenças emitidas tendo em conta o equilíbrio

resolver a falta de dados e também a aumentar o

regional das águas subterrâneas.

acesso a pessoas mais qualificadas.

• Baixos níveis do reservatório. O reservatório existente permanece a níveis muito baixos (Figura 7.5).

Por último, durante a visita de campo foram obser-

O reservatório recebe a água do escoamento

vados e discutidos alguns dos seguintes aspectos da

directo das chuvas, assim como de várias nascentes

rede de distribuição:

na sua bacia hidrográfica.

FIGURA 7.5.

Reservatórios com níveis baixos na área do Lubango

Fonte: Homero Paltan Lopez/Banco Mundial, 2019.
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FIGURA 7.6.

Sistemas de controlo instalados na rede de água do Lubango

Fonte: Homero Paltan Lopez/Banco Mundial, 2019.

Fonte: Homero Paltan Lopez/Banco Mundial, 2019.

• Sistema de monitorização existente. A EPAS do

consequências das ameaças específicas que pode-

Lubango dispõe de sistemas de informação que

riam ter um impacto na sua capacidade de atingir

controlam e monitorizam o estado de algumas das

essas métricas. É interessante e significativo notar

suas infra-estruturas (ver Figura 7.6). Os dados

que estes impactos podem afectar qualquer uma ou

recolhidos ainda não foram analisados quanto a

todas as três dimensões de resiliência apresentadas

tendências ou trajectórias, e as instituições de

na Figura 7.2. Por exemplo, a capacidade de factur-

investigação locais poderiam ser abordadas para

ação inadequada (vulnerabilidade “L” em Malanje)

alcançar este objectivo.

pode ter impacto na resiliência da segunda dimensão,
os utilizadores da água. No entanto, a vulnerabili-

7.3 Observações finais

150

dade “D” no Lubango pode ter impacto tanto nas
Dimensões 1 e 2 (infra-estrutura física e utilizadores

Este estudo fez uma análise qualitativa através da

da água). As vulnerabilidades às alterações climáti-

aplicação do DTF para avaliar as características e vul-

cas podem ter impacto nas três dimensões, uma vez

nerabilidades dos sistemas de abastecimento de

que as alterações climáticas não só afectam a dis-

água de Malanje e do Lubango. O exercício serviu

ponibilidade de água como também a procura. Por

para apoiar uma discussão e um maior entendimento

exemplo, a procura de água pode aumentar durante

entre as partes interessadas sobre os elementos físi-

as vagas de calor, ou funções institucionais rele-

cos dos seus sistemas, e os beneficiários, instituições

vantes podem ser afectadas por oscilações económi-

e factores externos que os influenciam. Além disso, a

cas associadas.

Fase 2 do DTF ajudou as partes interessadas a definir,

Esta actividade apoia o desenvolvimento básico do

desenvolver e acordar as métricas de desempenho

pensamento para a resiliência, que inclui a formu-

esperado para os seus serviços de abastecimento

lação de estratégias concebidas para limitar os

públicos. Do mesmo modo, na Fase 3 as partes inter-

impactos de um sistema às vulnerabilidades, recu-

essadas foram capazes de explorar as conexões e

perar quando afectado e trazer os sistemas de volta
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aos níveis de desempenho esperados. A forma como

Anotações

cada intervenção pode afectar o tempo que um

1. Não existe uma definição universalmente aceite do fluxo ambiental,

sistema leva a recuperar de um determinado tipo de

que vá mais longe do que as considerações hidrológicas mínimas para

evento não foi analisada ou quantificado, e este exercício deve ser tomado como um passo inicial antes
de fazer avaliações mais refinadas. De igual modo, a
robustez dos sistemas de A&S (ou seja, a sua capacidade de desempenho adequado em vários cenários)
precisa de ser avaliada com mais detalhe. Assim, as
intervenções propostas destinam-se apenas a servir
como uma orientação.

incluir o volume mínimo de água necessário para sustentar utilizações multiuso da água e as funções ecológicas, colectivamente
denominadas por “serviços do ecossistema”. Da mesma forma, não
existe um método universalmente acordado para calcular o fluxo
ambiental; no entanto, fazer uma avaliação do fluxo ambiental é
considerado como sendo a melhor prática e é muitas vezes um
requisito para um financiamento multilateral pelos bancos de
desenvolvimento.
2. MINSA, MINFIN, MINEA, IRSEA, INRH, Ministério da Agricultura e
do Desenvolvimento Rural (FANRPAN) e agricultores, autoridades
locais e prestadores de serviços privados.
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Capítulo 8

Análise das Despesas Públicas
P ONTOS MAIS IMP ORTANTES

• A despesa anual no sector de WASH foi em média de 0,3% do produto
interno bruto (PIB) ($US376 milhões) durante o período 2009-18,
muito inferior à de sectores de infra-estruturas comparáveis.
• Os níveis de despesa actuais cobrem menos de 25% do investimento
necessário para atingir os ODS até 2030.
• Os padrões de despesa pública nos últimos anos estão em contraste
directo com a estratégia de descentralização de Angola, e a despesa
no sector de WASH está altamente concentrada a nível central.
• As despesas em serviços de WASH são dominada pelas despesas de
capital (CAPEX) (89 porcento), e a maioria de toda a despesa vai para
o abastecimento de água enquanto apenas 5 porcento vai para o
saneamento.
• A eficiência das despesas no sector de WASH é a mais baixa entre os
sectores de infra-estruturas em Angola, com apenas 36 porcento do
orçamento aprovado a ser executado em média, comparado com mais
de 70 porcento nos sectores dos transportes e energia.

8.1	Tendências e previsões da despesa pública total
As despesas governamentais em Angola têm vindo a diminuir acentuadamente
durante muitos anos, e o país já não está a acompanhar o ritmo das economias
comparáveis. A despesa pública total em Angola diminuiu para menos de
metade, de um máximo de 45 porcento em 2009 para um mínimo de
19,7 porcento em 2018 (Figura 8.1). Historicamente, os níveis médios de despesa
em Angola têm estado ao nível das economias comparáveis, no entanto, desde
2014, apenas a Nigéria gastou menos. Apesar de ligeiras variações entre países,
esta tendência não deverá mudar num futuro próximo (Figura 8.1). 0. Este
contraste surpreendente com as economias comparáveis pode ser visto
claramente em 2018, quando a despesa pública total de Angola estava localizada
no terço inferior de todos os países da África Subsaariana (Figura 8.2).
Diagnóstico do sector de WASH de Angola: Um apelo urgente à acção
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FIGURA 8.1.

Despesa pública real e prevista* nas economias comparáveis em percentagem do PIB, 2009–24
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Fonte: FMI, Base de dados da Perspectivas da Economia Mundial, Outubro de 2019.
Nota: *As estimativas começam depois de 2018 para todos os países excepto Botswana e Namíbia, que começam depois de 2019.
PIB = produto interno bruto.

CAIXA 8.1.

Quanto mais as coisas mudam, mais permanecem na mesma

A mais recente Revisão da Despesa Pública em Angola, concluída em 2007, destacou a necessidade de:
i. Elaborar planos para as despesas públicas com uma perspectiva plurianual;
ii. Melhorar a eficiência das despesas públicas;
iii. Melhorar a qualidade dos dados sobre indicadores sociais e sobre o orçamento;
iv. Observar as considerações de equidade na elaboração do orçamento;
v. Fazer progressos constantes na descentralização.
Passada mais de uma década, muitas destas conclusões, e de modo crítico, os impactos e resultados previstos que as sustentam, continuam a ser relevantes, particularmente para o sector de WASH em Angola.
Uma das áreas onde Angola tem tido algum sucesso é na recolha, registo e publicação de dados, tendo
aderido recentemente à iniciativa BOOST do Banco Mundial “para facilitar o acesso a dados orçamentais
a caixa continua na página seguinte
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CAIXA 8.1.

continuação

e promover a sua utilização eficaz para melhorar os processos de tomada de decisão, transparência e
responsabilização” (Banco Mundial 2019c).

Recommended Policy Action

Expected Impact on Public Finance

Degree of Priority and Expected

Management

Outcome

Adopt a Multi-Year Approach to

a. Improved capacity to plan

Short-term action

Budgeting

b. Improve fiscal management and

Expected Outcomes:

predictability

Sound macroeconomic management

c. Build capacity for NITEF

Improve the links between planning and

d. Allow the build up of precautionary

budgeting

fiscal savings
Improve the Efficiency of Public

a. Increase rates of budget execution

Medium-term action

Spending

b. Make investment decisions taking into

Expected Outcomes:

account future recurrent costs

Improved service delivery Combat
corruption Strengthen the budget process

Improve the Quality of the Data

a. Better knowledge of socioeconomic

on Social Indicators and on the

characteristics for social spending

Budget

targeting
b. Improve capacity for financial and
technical performance management

Short-term action
Expected Outcomes:
Improved service delivery
Better accountability
Build capacity to manage for results

Introduce technical criteria to

a. Increase equity in public spending

allocate budget funds to line

Medium-term action
Expected Outcomes:

ministries and sub-national

Higher social welfare

governments

Reduce inequalities created by the war
Further decentralization by:

a. Strengthened internal controls in
line ministries and sub-national

i. revising relevant legislation
ii. transferring administrative
responsibilities to a few pilot

governments
b. Rationalize functional relations of

cases
iii. move to fiscal decentralization

public administration in all levels of
government

Medium- to long-term action
Expected Outcomes:
Improved service delivery and reduction in
inequities
Encourage mutual accountability (central
government, sub-national governments,
and civil society)
Build capacity to manage for results

Fonte: Banco Mundial, 2007. Caixa E-1, p. 3.
Nota: Para saber mais sobre a iniciativa BOOST do Banco Mundial, consultar http://boost.worldbank.org/. Notar que os dados para Angola
estão actualmente a ser revistos e ainda não estão disponíveis para o público. MTEF = Quadro de Despesas de Médio Prazo.
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FIGURA 8.2. Despesas públicas em percentagem do PIB na África Subsaariana, que destaca o fosso entre Angola
e outras economias africanas comparáveis, 2018
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Fonte: FMI, Base de dados da Perspectivas da Economia Mundial, Outubro de 2019.
Nota: DRC = República Democrática do Congo; PIB = produto interno bruto.

QUADRO 8.1.

Percentagem da despesa pública total, por nível de governo, 2009–18

Nível

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Central

81,6

87,4

85,7

83,1

85,2

86,3

83,6

87,1

88,9

91,6

Provincial

18,4

12,6

14,3

16,9

14,8

13,7

16,4

12,9

11,1

8,4

4,4

6,9

6,0

4,9

5,8

6,3

5,1

6,8

8,0

10,9

Rácio
Fonte: Banco Mundial 2019c.

8.1.1 Despesa pública total por nível de governo

máximo de 91,6% em 2018 (Quadro 8.1). Por outro lado,

Em contraste com a estratégia de descentralização de

a percentagem de despesas públicas incorridas pelos

Angola, a parte do governo central na despesa pública
está a aumentar. A despesa pública total em Angola
inclui os gastos dos governos central e provinciais.
Durante a década de 2009-18, a participação do governo
central na despesa pública foi em média de 86%,
variando de um mínimo de 81,6% em 2009 a um
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governos provinciais foi, em média, de 14%, diminuindo
de um máximo de 18,4% em 2009 para um mínimo de
8,4% em 2018. Curiosamente, embora a relação
entre as despesas do governo central e as despesas
dos

governos

provinciais

tenha

permanecido

razoavelmente constante ao longo do tempo, a parte do
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governo central tem aumentado de forma constante

executado (valor pago), por esta ordem. A análise dos

desde 2017. Isto é um pouco contra-intuitivo, tendo em

dados do ciclo orçamental fornece uma visão valiosa

conta os esforços de descentralização de Angola.

da eficiência das despesas de um governo.
As despesas pública em Angola parecem apresentar

8.1.2 Eficiência das despesas públicas

um padrão recorrente de fraco desempenho, ou má

Os orçamentos governamentais são geralmente

eficiência das despesas, desde o início até à execução.

estruturados para fornecer recursos e responsabili-

De 2009 a 2018, a taxa de sub-execução foi em

zação durante um único ano fiscal (um período de 12

média de 20% porcento. No entanto, a eficiência

meses durante o qual se espera que o orçamento

das despesas variou significativamente de ano para

preparado seja adoptado e executado). Os dados para

ano, com taxas de sub-execução atingindo um pico

o ciclo orçamental para as despesas governamentais

de quase 50% em 2009 e 2015 (Figura 8.3). Por outro

incluem

planeados,

lado, as taxas de execução estavam em níveis ou

aprovados, modificados, executados e avaliados. No

ligeiramente acima dos planeados de 2010 a 2012 e

caso de Angola, os dados do ciclo orçamental incluem

pareciam estar perto dessa tendência mais uma vez

orçamentos aprovados (valor aprovado), consignado

em 2018. Esta volatilidade na eficiência das

(valor cabimentado), validados (valor liquidado), e

despesas e uma aparente lacuna crónica entre os

FIGURA 8.3.

normalmente

orçamentos

Tendências da eficiência das despesas por percentagem do PIB, 2009–18
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Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: PIB = produto interno bruto.
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CAIXA 8.2.

Dilemas na análise das despesas públicas

Claramente, existem diferenças marcantes nos dados e tendências da despesa pública publicados pela
World Economic Outlook (WEO) (Figura 8.1) e pela iniciativa BOOST do Banco Mundial (Figura 8.3); Banco
Mundial 2019c). Embora ambas as estatísticas do WEO e do BOOST se baseiem em dados oficiais fornecidos pelo Ministério das Finanças de Angola, essas anomalias podem ser devidas a várias razões.
Em primeiro lugar, pode haver diferenças subtis na forma como cada organização define os limites e os
pontos de corte para incluir e excluir dados. Por exemplo, as despesas da administração central podem
incluir ou excluir despesas a nível da administração local. Em segundo lugar, a análise da WEO é projectada para produzir um conjunto abrangente de dados nacionais adequados para comparações entre países e
pode incluir despesas inferidas que normalmente não são comunicadas pelos governos por razões de segurança (por exemplo, despesas militares e de defesa). Em contraste, o conjunto de dados do WB-BOOST
foi concebido para apoiar análises subnacionais detalhadas e, portanto, dá uma maior ênfase à repartição
das despesas públicas por nível do governo e por sector.
Por estas razões, este relatório utiliza as estatísticas da WEO para comparar o desempenho financeiro
de Angola com os seus comparadores económicos e utiliza as estatísticas do WB-BOOST para analisar o
desempenho financeiro do país.

fundos

consignados

e

executados

pode

ser

resultado da fraca gestão do investimento público.
Uma

vez

que

estes

factores

afectam

a

sustentabilidade dos projectos e, em particular, a
capacidade de prestação de serviços de forma
atempada, ou mesmo a sua prestação, é urgente
que sejam abordados, e o mais rapidamente
possível.

nos últimos anos (Figura 8.1).

8.2.1 Despesas em infra-estruturas por sector
As afectações governamentais para o sector de WASH1
são significativamente inferiores às de sectores infraestruturais comparáveis e são insuficientes para
satisfazer os GDS. Durante o período 2009-18, o
governo gastou em média US$376 milhões no sector
dos serviços de WASH (Quadro 8.2), ou 0,3% do PIB

8.2	Tendências das despesas públicas no
sector das infra-estruturas
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reflecte a diminuição global das despesas públicas

(Figura 8.5), inferior à média regional de 0,7% do
PIB regional (Foster e Briceño-Garmendia 2010). No

Aproximadamente de 3 porcento do PIB de Angola é

mesmo período, as dotações médias para os sectores

investido

Os

dos transportes e da energia excederam US$1,9 mil

investimentos em infra-estruturas representaram

milhões e US$1,1 mil milhões, respectivamente, ou

em média 11,4% da despesa pública total, ou 3,0% do

seja 1,7% e 1,0% do PIB. Embora os investimentos

PIB, durante o período 2009-18 (Figura 8.4). A súbita

anuais em transporte e energia tenham flutuado

redução dos investimentos em infra-estruturas em

significativamente ao longo do tempo, o que não

2015 e a subsequente falta de recuperação (observada

mudou foi o valor comparativamente pequeno que

nos investimentos como uma percentagem do PIB)

continuou a ser investido nos serviços de WASH.

anualmente

em

infra-estruturas.
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FIGURA 8.4.

Despesas governamentais em infra-estruturas, 2009–18
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Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: PIB = produto interno bruto.

QUADRO 8.2.

Despesas públicas (US$) em infra-estruturas por sector, 2009–18
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Média

220

401

964

886

2.647

2.035

575

1.279

1.411

1.017

1.143

Transporte

911

2.862

3.358

3.032

3.673

2.602

325

709

1.415

393

1.928

WASH

130

284

416

620

622

538

212

316

277

341

376

Energia

Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

A esses níveis, as despesas em serviços de WASH

executado (Figura 8.6). Em contraste, mais de 72%

cobrem menos de 25% do investimento necessário

em média dos orçamentos aprovados nos sectores

por ano para atingir os ODS (Hutton e Varughese

dos transportes e da energia foram executados.

2016).

8.3	Financiamento do sector de WASH

8.2.2 Eficiência das despesas públicas em
infra-estruturas

8.3.1 Planeamento e financiamento dos projectos

A eficiência das despesas no sector de WASH é muito

de WASH: Visão geral

inferior à de outros sectores de infra-estruturas. Em

Praticamente todos os projectos de investimento são

média durante o período 2009-18, apenas 38% do

identificados, concebidos e geridos pelo MINEA através

orçamento aprovado para o sector de WASH foi

da DNA com fundos provenientes do orçamento do
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FIGURA 8.5.

Investimentos em infra-estruturas como uma percentagem do PIB, por sector, 2009–18
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Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: PIB = produto interno bruto; WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

FIGURA 8.6. Média das despesas orçamentadas versus despesas executadas (% PIB), por subsector de
infra-estruturas, 2009–18
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governo central, após aprovação pelo MINFIN. Ao nível
do

governo

central,

existem

três

ministérios

encarregados dos requisitos de financiamento. As
despesas

de

capital

para

diversas

iniciativas

relacionadas com o sector de WASH são primeiro
identificadas e desenvolvidas pelo MINEA com o
apoio do MINAMB e outros órgãos subsidiários antes
de serem apresentadas ao MINFIN, que é o
responsável final pela aprovação dos investimentos
anuais de capital e pelas tarifas de água.
A DNA é em grande parte responsável por identificar,
orçamentar e supervisionar a implementação dos
projectos de água e águas residuais. Em muitos casos,
os projectos são identificados em conjunto com o
governo provincial, através da empresa pública de
água e saneamento, mas isso não é obrigatório.
Embora possa ser dada autoridade aos governos
provinciais para a implementação de pequenos
projectos, a responsabilidade de implementar todos
os projectos de média a grande dimensão permanece

Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: PIB = produto interno bruto; WASH = abastecimento de água,
saneamento e higiene.
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com a DNA. A DNA inicia o processo de planeamento
do projecto, fazendo primeiro um estudo de
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CAIXA 8.3.

Assistência externa ao desenvolvimento

Em 2008, a assistência externa ao desenvolvimento (AED) representou menos de 1 porcento do
orçamento do Governo de Angola. (Mueller 2008). A alocação da AED para o sector de WASH não
totalizou mais de US$26 milhões entre subsídios e créditos, ou seja menos de 5% do orçamento
governamental para o sector. Historicamente, os maiores parceiros da AED no sector têm sido a Comissão
Europeia, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o Banco Mundial, o
governo de Espanha, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e, cada vez mais, o Banco Africano
de Desenvolvimento. No passado, quase 60% do orçamento do sector era proveniente de créditos
comerciais, em grande parte do Brasil e da China, contra as vendas futuras de petróleo.

pré-viabilidade, que é submetido ao MINEA para

A nível subnacional, as EPAS estão encarregues da

avaliação. Isto inclui uma análise das opções

prestação de serviços ao em paralelo com o sector

técnicas,

financeiras

privado. Os operadores do sector privado fornecem

preliminares de despesas de capital (CAPEX),

serviços de água e saneamento ao público em áreas

despesas operacionais (OPEX) e o impacto final sobre

não cobertas pelas redes públicas existentes. No caso

os custos para o consumidor. O estudo de pré-

da água, os camiões cisterna são normalmente cheios

viabilidade

de

em estações de enchimento designadas fornecidas

sustentabilidade destinada a reflectir a natureza

pela EPAS local e coloquialmente chamadas “girafas”.

remota de muitos projectos, a falta de electricidade

Os serviços de saneamento prestados por operadores

(muitas vezes exigindo a utilização de geradores) e a

privados incluem a recolha selectiva, o transporte e a

capacidade económica da comunidade para operar e

eliminação dos conteúdos das fossas sépticas. O

manter o sistema prescrito. Depois do MINEA ter

sector

desenvolvido o seu programa de despesas de capital,

importantesl,

os projectos e o orçamento proposto são submetidos

equipamentos, necessários para a prestação desses

ao MINFIN para revisão e aprovação e para serem

serviços, cuja qualidade e preço continuam a não ser

incluídos no orçamento de capital do governo. Uma

regulados pelo IRSEA.

vez aprovado, o MINFIN atribui-lhe um tecto

Diz-se que o financiamento final e a implementação

orçamental e devolve os projectos ao MINEA para

de um projecto se baseia em grande parte na

implementação. Por fim, no momento de lançamento

influência política do governador provincial. De

do projecto, a DNA reúne-se com as autoridades

acordo com a opinião popular, as províncias fortes

locais para estabelecer o contracto e apresentar o

e

projecto. O DNA continua a ser responsável pela

probabilidades de receber apoio financeiro para

implementação, que normalmente é feita por um

projectos de WASH. Se isto fosse verdade, ameaçaria

empreiteiro independente. A empresa de serviços

a viabilidade dos esforços de descentralização em

públicos local também tem uma responsabilidades

curso. No futuro, as decisões orçamentais e de

de supervisão, mas como proprietária do projecto, a

financiamento têm de ser mais previsíveis e

DNA tem a responsabilidade geral de gestão.

transparentes para garantir que as autoridades

bem

como

também

estimativas

inclui

uma

análise

privado

bem

financia

todas

as

principalmente

ligadas

politicamente

instalações

camiões

têm

e

mais
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provinciais tenham um acesso equitativo aos

ano (a preços de 2010) durante o período de 2009-18

recursos humanos e ao financiamento.

(Figura 8.7). No entanto, grandes cortes na despesa

8.3.2 Fontes de financiamento no sector de WASH

pública durante o período 2016-18 fizeram com que
o investimento médio anual descesse de US$162,3

O sector de WASH tornou-se cada vez mais dependente

milhões (a média de 2009-15) para US$102,0

de fontes de financiamento externas nos últimos anos.

milhões. Este padrão não só contradiz a estratégia

Em média, a percentagem dos financiamentos para o

de descentralização do governo, como também é

sector de WASH proveniente de recursos internos

contrário aos princípios de eficiência das despesas

(43% em 2009-18) tem sido semelhante à proveniente

descritos na Seção 1.3.5 abaixo.

de recursos externos (47% no mesmo período).
Contudo, houve um aumento significativo das fontes

8.3.4 Despesa em serviços de WASH por
subsector

de financiamento externas desde 2015, representando
aproximadamente 72% do total dos financiamentos,

Os investimentos no sector de WASH favorecem

em média, de 2015 a 2018.

grandemente o abastecimento de água, sendo muito
pouco financiamento atribuído ao saneamento e nenhum

8.3.3 Despesa pública total por nível de governo

financiamento formal é atribuído à higiene. Em média,

A despesa pública no sector do WASH é dominada

os

pelo governo central. À semelhança das tendências

representaram 0,78 do PIB, ou 92 porcento de todos

nas despesas e investimentos nacionais em infra-

os investimentos em serviços de WASH, no período

estruturas em geral, a percentagem do governo

2009-18 (Quadro 8.4). Entretanto, apenas 0,06

central nas despesas de WASH excede a dos governos

porcento do PIB, ou 7 porcento do investimento total

provinciais, sendo em média de 71% durante o

em serviços de WASH, foi atribuído ao subsector do

período de 10 anos de 2009-18 (Quadro 8.3). A

saneamento

diferença entre as contribuições do governo central

contribuições das famílias). Os serviços de higiene

e dos governos provinciais foi relativamente estável

não recebem aparentemente qualquer financiamento

até 2015, com uma média de 25 porcento, então, a

formal do governo. A falta de financiamento

partir de 2016, a participação dos governos

dedicado ao saneamento e à higiene é proporcional à

provinciais caiu significativamente, levando a uma

ausência de políticas formais em qualquer um dos

diferença média de 75 porcento entre 2016 e 2018.

subsectores.

Em média, os governos provinciais como um todo

abastecimento de água também podem ser uma

gastaram aproximadamente US$144,2 milhões por

função das tendências na assistência internacional.

QUADRO 8.3.

investimentos

(embora

Os

abastecimento

este

grandes

valor

de

água

exclua

investimentos

as

em

Percentagem da despes no sector de WASH por nível de governo, 2009–18

Nível

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Média

Central

50,64

65,49

68,92

65,15

69,20

62,23

60,46

93,56

85,40

84,75

70,58

Provincial

49,36

34,51

31,08

34,85

30,80

37,77

39,54

6,44

14,60

15,25

29,42

Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.
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Despesas no sector de WASH (US$ milhões) por nível de governo

FIGURA 8.7.
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Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

QUADRO 8.4.

Investimentos no sector de WASH como percentagem do PIB, por subsector, 2009–18

Subsector

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Média

Total

0.92

0.66

0.90

0.62

1.56

0.94

0.89

0.75

0.57

0.66

0.85

Abastecimento de água

0.89

0.64

0.87

0.56

1.23

0.90

0.84

0.73

0.55

0.64

0.78

Saneamento

0.03

0.02

0.03

0.06

0.33

0.04

0.05

0.02

0.02

0.02

0.06

Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: PIB = produto interno bruto; WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

análise (2015-18), o desempenho provincial caiu

8.3.5 Eficiência da despesa em WASH
Combinados,

os

governos

provinciais

têm

tido

historicamente um melhor desempenho na execução
das despesas de WASH alocadas do que o governo
central em geral. Durante o período de 10 anos
abrangido pela análise (2009-18), em média, os
governos provinciais executaram 71% dos seus
orçamentos planeados, enquanto o governo central
executou apenas 33% (Figura 8.8). No entanto, nos
últimos quatro anos do período abrangido pela

vertiginosamente e a taxa média de sub-execução
tanto a nível central como provincial foi ligeiramente
inferior a 40 porcento.
As taxas sub-execução são muito superiores no
subsector do saneamento do que no abastecimento de
água. Apesar de representar uma parcela muito
menor do total de gastos com WASH, o subsector do
saneamento registrou o mais alto nível de subdesempenho.

Em

média,

73%

do

orçamento

planeado para o saneamento não foi executado no
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CAIXA 8.4.

Apoio financeiro recente para o saneamento

Entre 2010 e 2012, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e a União Europeia financiaram um projecto (€2,7 milhões) que funcionou em 18 províncias de Angola. O seu objectivo era consolidar a informação
sobre os sistemas de água e saneamento, assim como implementar a abordagem de saneamento total
liderada pela comunidade, a fim de reduzir a defecação ao ar livre nas áreas rurais e periurbanas de 16
municípios prioritários, incluindo o Lubango.
Mais recentemente, o Plano de Acção 2018-22 para os Sectores da Energia e da Água estabelece
prioridades para o subsector do saneamento, incluindo: expansão e modernização da infra-estrutura,
melhoramento da qualidade do serviço e a eficiência das operações e recuperação os custos dos consumidores, estabelecimento de preços acessíveis e incentivando o pagamento atempado. A implementação
deste plano de acção contará com um financiamento internacional através de linhas de crédito da China;
o segundo Projecto de Desenvolvimento Institucional do Sector da Água, PDISA II (com financiamento
do Banco Mundial, Agence Française de Développement, Banco Europeu de Investimento [ainda a ser
formalizado], e o Governo de Angola); o Apoio Institucional e de Sustentabilidade do Banco Africano
de Desenvolvimento para o Abastecimento de Água e Saneamento Urbano (2015-21); e, finalmente,
a≈emissão de Eurobonds para a construção de sistemas de água e saneamento.
As organizações não-governamentais estão a dar apenas contribuições limitadas para o melhoramento dos sistemas de água e saneamento em Angola. Várias dessas organizações, como a Acção para o
Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) actuaram como parceiros locais do governo na implementação
do programa de saneamento total liderado pela comunidade e financiado pela União Europeia e pelo
Fundo das Nações Unidas para a Infância. Além disso, a Development Workshop manteve uma presença
substancial no subsector do saneamento durante esse período. Não existem actualmente fóruns sectoriais
envolvendo várias partes interessadas activos nem consórcios de partes interessadas sem fins lucrativos e
não está actualmente em curso nenhum exercício de revisão anual envolvendo várias partes interessadas.

período 2009-18, embora os números anuais reais

menos de Kz 0,6 mil milhões (12%) (Figura 8.10). Os

sejam mais elevados nalguns casos (Figura 8.9).

governos provinciais alocaram uma média anual de

As taxas de execução dos orçamentos são particular-

Kz 10,4 mil milhões (a preços de 2010) para o subsec-

mente fracas a nível central, e ainda mais para o sanea-

tor do abastecimento de água e executaram Kz

mento do que para o abastecimento de água. Entre

7,7 mil milhões (74%); dos Kz 2,2 mil milhões que

2009 e 2018, o governo central alocou uma média

destinaram ao saneamento, apenas Kz 1,3 mil mil-

anual de aproximadamente Kz 62,1 mil milhões

hões (59%) foram executados (Figura 8.11).

(a preços de 20142) para o subsector da água, mas
apenas foram executados Kz 21,3 mil milhões (ou

8.3.6 Despesa em serviços de WASH por tipo e
subsector

seja 34 porcento). A ineficiência no subsector de san-
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eamento foi ainda mais acentuada. Em média, o gov-

A maioria dos investimentos no sector de WASH são

erno central alocou aproximadamente Kz 5,0 mil

alocados ao CAPEX. Em média, 89,5% da despesa

milhões anualmente (a preços de 2010), e executou

total no sector do WASH é CAPEX (Quadro 8.5). As
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FIGURA 8.8. Despesa total orçamentada versus despesa total executada (US$ mil milhões) no sector de WASH,
por nível de governo, 2009-18
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Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

despesas

recorrentes

ou

operacionais

(OPEX)

pelo estudo (Figura 8.13). Em média, foram alocados

representaram uma média de 10,5% das despesas

Kz 4,2 mil milhões (a preços de 2010) a OPEX e foram

totais do sector nos 10 anos analisados, tendo caído

executados Kz 1,6 mil milhões. Assim, embora OPEX

durante este período durante mais da metade, de

represente uma pequena parte da despesa total no

12,5% em 2009-15 para 6,0% em 2016-18.

sector de WASH (a 6,8%), teve uma execução

Há pouca diferença na eficiência do CAPEX em relação
ao OPEX. No total, cerca de Kz 27,5 mil milhões foram
afectados

anualmente

a

CAPEX,

e

cerca

ligeiramente superior (38% em média).
A despesa provincial foi significativamente reduzida

de

devido à diminuição da despesa pública total alocada às

59 porcento desse montante não foi executado. Dos

províncias em 2016. A redução significativa da

Kz 3,0 mil milhões alocados a OPEX, aproximadamente

despesa total ao nível provincial, a partir de 2016, fez

55 porcento não foram executados.

com que a despesa média anual no CAPEX diminuísse

A execução pelo governo central da despesa atribuída

de Kz 9,8 mil milhões (a preços de 2010) para Kz

ao sector de WASH foi consistentemente ineficiente.

2,5 mil milhões, enquanto a OPEX passou de Kz 1,8

Em média, apenas 32% do orçamento atribuído a

mil milhões para Kz 0,5 mil milhões.

CAPEX no sector de WASH (Kz 20,0 mil milhões ou

Os governos provinciais alocam mais das suas

Kz 61,8 mil milhões a preços de 2010); Figura 8.12) foi

despesas de WASH à OPEX e gastam mais eficientemente

executado anualmente durante o período abrangido

do que o governo central. Em média, durante o
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FIGURA 8.9. Despesas públicas aprovadas versus despesas públicas executadas em WASH (Kz a preços de 2010),
por subsector, 2009-18
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Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

FIGURA 8.10. Despesa do governo central aprovada versus despesa executada em WASH (Kz a preços de 2010),
por subsector, 2009–18
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Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.
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FIGURA 8.11. Despesa aprovada do governo provincial vs despesa executadas em WASH (Kz a preços de 2010),
por subsector, 2009–18
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Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

QUADRO 8.5.

Percentagem da despesa total no sector de WASH, por tipo, 2009–18

Tipo

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

OPEX

17,2

12,2

8,9

8,6

8,4

13,5

18,6

5,9

5,8

6,2

CAPEX

82,8

87,8

91,1

91,4

91,6

86,5

81,4

94,1

94,2

93,8

Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: CAPEX = despesas de capital; OPEX = despesas operacionais; WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

período 2009-18, aproximadamente Kz 2,7 mil

da despesa total do governo provincial no subsector da

milhões (21% do total das despesas de WASH) foram

água, que ascende a cerca de Kz 7,1 mil milhões por

alocados à OPEX em comparação com Kz 9,9 mil

ano. Em contraste, a maior parte do orçamento

milhões alocado ao CAPEX (Figura 8.14).

provincial total para saneamento (58 porcento) é

Ao nível provincial, as despesas são dominadas pelo

atribuído a OPEX (Figura 8.14). Este é o único caso em

CAPEX no sector de água e pelas OPEX no sector do

que esta tendência é observada, provavelmente

saneamento. O CAPEX representa cerca de 87 po cento

devido à despesa relativamente elevada da categoria
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FIGURA 8.12. Orçamento para o sector de WASH (Kz a preços de 2010) aprovado pelo governo central,
por tipo, 2009-18
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Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: CAPEX = despesas de capital; OPEX = despesas operacionais; WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

“serviços de limpeza e saneamento”. Em média, a

e Moxico) receberam menos de Kz 100 milhões, em

OPEX no subsector de saneamento foi de Kz 1,3 mil

média, do governo central durante o mesmo período.

milhões no período coberto pelo estudo (a preços

Atribuir prioridades a investimentos em infra-

de 2010).

estruturas é tipicamente uma função de diversas
considerações económicas, financeiras, ambientais e

8.4	Despesa do sector de WASH por
província
Mais da metade do CAPEX do governo central no sector
de WASH é atribuído a apenas três províncias. Em
média, durante o período de cinco anos entre 2014 e
2018, quase 60% de todo o orçamento para o sector de
WASH do governo central foi alocado a três províncias:
Luanda, Malanje e Bengo, com um terço de todos os
investimentos indo para Luanda (Figura 8.15). No
outro extremo do espectro, várias províncias (Lunda
Sul, Uíge, Benguela, Cuanza Norte, Cuando Cubango

168

sociais, assim, sem mais informações é difícil
comparar com precisão os investimentos entre
províncias. No entanto, é ainda mais difícil explicar a
falta de financiamentos do governo central em várias
províncias. Por exemplo, na província de Lunda Sul,
o financiamento total foi de Kz 41 milhões em 201418 e foi maioritariamente do próprio governo
provincial.
Os investimentos per capita em WASH variam muito
entre províncias. Em média, os investimentos anuais
no sector do WASH por província variaram de um
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FIGURA 8.13.

Orçamento para o sector de WASH (Kz a preços de 2010) executado pelo governo central, por tipo, 2009–18

35

30

Mil milhões

25

20

15

10

5

0

2009

2010

2011

2012

2013

CAPEX total do sector

2014

2015

2016

2017

2018

OPEX total do sector

Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: CAPEX = despesas de capital; OPEX = despesas operacionais; WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

mínimo de Kz 52 por pessoa em Benguela a um

vezes superior para o abastecimento de água do que

máximo de Kz 6.248 por pessoa no Bengo durante o

para o saneamento, este rácio varia dramaticamente

período 2014-18. A quota da média do financiamento

entre províncias e varia de um mínimo de 13,5 no

per capita alocado ao Bengo foi mais do dobro da

Huambo a um enorme valor de 1.714,7 no Namibe

província mais próxima, Namibe, que recebeu uma

(Figura 8.16).

média de Kz 2.945 por pessoa durante o mesmo
período (Figura 8.16).
Em média, o Governo de Angola gastou 220 vezes
mais por pessoa em abastecimento de água do que em
saneamento. Como descrito na Secção 8.3.4 acima, o
subsector

do

saneamento

é

apoiado

quase

exclusivamente através de financiamentos das
províncias; no entanto, muito poucas províncias
investem no saneamento em geral e apenas Luanda
financiou de forma consistente o saneamento ao
longo do período de cinco anos que terminou em
2018. Embora a despesa nacional per capita seja 230

8.5	Meios eficazes em termos de custos
para melhorar a prestação de serviços
A gestão eficiente dos investimentos públicos é dificultada por desafios pan-governamentais do lado da
oferta. Esses desafios são descritos abaixo.

8.5.1 Fraco planeamento, avaliação de projectos
e capacidade de preparação
Angola tem um baixo nível de eficiência dos
investimentos,

particularmente

nas

fases

de
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FIGURA 8.14. Média do orçamento provincial para o sector de WASH aprovado (Kz a preços de 2010), por tipo
de despesa, 2009-18
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Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: CAPEX = despesas de capital; OPEX = despesas operacionais; WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

FIGURA 8.15.

2014-18

Despesa média anual (Kz a preços de 2010) no sector de WASH, por nível de governo e província,
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Fonte: Banco Mundial 2019c
Nota: WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.
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FIGURA 8.16.

Despesa média anual (Kz a preços de 2010) no sector de WASH, per capita e por província, 2014-18
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Fonte: Banco Mundial 2019c.
Nota: WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.

avaliação

e

financiados

apreciação.
sem

que

Muitos

estejam

projectos

são

suficientemente

8.5.2 Uma orçamentação excessivamente rígida
ou míope, projectada para gerir défices

preparados - quer devido à capacidade limitada ou à

fiscais e controlar despesas de caixa, em

supervisão, quer devido a emendas parlamentares às

vez de promover despesas eficientes

leis orçamentais anuais. Esta é uma questão séria

Os orçamentos anuais nem sempre permitem a

que é exacerbada pela fraca capacidade, pela fraca
execução e por políticas de favoritismo, resultando
na inclusão de projectos de investimento nos
orçamentos ministeriais sem que tenham sido
sujeitos a uma avaliação formal.

transição, o que resulta em concursos públicos e uma
execução de projectos apressados. Da mesma forma, a
forte dependência de Angola do sector do petróleo e
gás significa que o financiamento dos projectos está
sujeito à volatilidade do mercado global. Essas
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QUADRO 8.6. Despesa média anual (Kz a preços de 2010) em abastecimento de água per capita, por nível de
governo e província, 2014-18

Governo Central

Províncias

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

12.228,5

8.830,2

280,4

0,0

4.167,0

547,7

4.605,0

130,6

117,1

333,9

Benguela

0,0

0,0

0,0

9,0

0,0

122,4

22,1

60,7

25,3

21,2

Bié

0,0

0,0

711,4

377,8

810,8

39,0

60,1

32.2

61,3

102,3

Cabinda

0,0

0,0

2.689,7

236,4

2.774,3

379,4

17,6

68,3

81,2

97,8

Cuando Cubango

54,1

3,1

347,6

44,8

27,1

2.020,8

2.901,5

290,2

689,0

314,0

Bengo

Cuanza Norte

0,0

0,0

0,0

112,0

98,4

411,0

3.059,8

65,4

89,7

2.415,5

316,7

194,8

177,9

289,8

0,0

7,9

89,0

31,0

50,1

105,2

Cunene

1.343,3

317,4

0,0

108,1

81,3

0,0

0,0

20,0

62,9

138,5

Huambo

0,0

0,0

939,1

94,9

1.007,8

28,3

41,8

66,2

87,8

67,9

Huíla

1.183,0

0,0

52,5

109,8

308,4

63,6

53,7

36,3

19,0

60,1

Luanda

540,7

514,0

585,3

1.249,1

531,0

87,5

11,4

6,8

86,5

3,0

Lunda Norte

0,0

0,0

574,6

90,5

1.681,5

0,0

441,8

61,9

22,2

159,8

Lunda Sul

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117,4

65,9

41,7

123,9

Malanje

29,1

1,6

4.461,6

234,9

6.243,8

0,0

62,7

345,9

208,2

121,2

Moxico

0,0

0,0

0,0

0,0

577,0

2.870,8

104,6

56,5

57,1

91,0

Namibe

2.976,1

555,9

8.359,2

977,6

469,3

382,0

66,0

50,5

278,5

609,9

Uíge

0,0

0,0

0,0

0,0

6.4

0,0

104,6

59,0

46,5

97,3

Zaire

0,0

0,0

707,1

156,4

999,0

47,1

117,1

96,6

70,3

121.6

Cuanza Sul

Fonte: Banco Mundial 2019c.

flutuações significam que os fundos previstos nem
sempre

estão

disponíveis

quando

8.5.4 Processos de concursos públicos
ineficientes podem contribuir para uma

necessário,

resultando em projectos incompletos. Outros países

execução orçamental limitada e

criaram fundos fiduciários para evitar essa rigidez

ultrapassagens de custos

orçamental; alguns também utilizaram parcerias
público-privadas ou continuam a lidar com alocações
plurianuais.

O relatório “Benchmarking Public Procurement# 2017
do Banco Mundial verificou que os fornecedores
identificaram vários obstáculos, como burocracia
excessiva
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e

impedimentos

vários,

atrasos

nos

8.5.3 Dificuldades na execução do orçamento

pagamentos, falta de transparência e processos de

Este é um problema particular em Angola, onde os

concurso opacos e ineficiência. Processos de concursos

dados sobre os desembolsos mostram uma lacuna

públicos electrónicos e modernizados podem gerar

crónica entre os fundos comprometidos e os

economias significativas. Por exemplo, estima-se que o

executados.

portal electrónico do Chile, ChileCompra, tenha gerado

Diagnóstico do sector de WASH de Angola: Um apelo urgente à acção

QUADRO 8.7. Despesa média anual (Kz a preços de 2010) em saneamento per capita, por nível de governo e por
província, 2014-18

Governo Central

Províncias

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Bengo

–

–

–

–

–

1.262,22

7,23

116,70

32,89

–

Benguela

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Bié

–

–

–

–

–

44,61

–

–

–

–

Cabinda

–

–

–

–

–

–

98,58

–

–

41,39

Cuando Cubango

–

–

–

–

–

–

158,45

6,37

82,59

–

Cuanza Norte

–

–

–

–

–

287,56

112,30

–

–

–

Cuanza Sul

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Cunene

–

–

–

–

–

40,04

–

–

–

–

Huambo

–

–

–

–

–

81,56

13,31

34,35

43,15

–

Huíla

–

–

–

–

–

41,14

11,11

–

–

–

12,05

–

–

–

–

172,91

0,73

0,08

1,91

3,17

Lunda Norte

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Lunda Sul

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Luanda

Malanje

–

–

–

–

–

59,51

–

–

–

–

Moxico

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Namibe

–

–

–

–

–

–

8,59

–

–

–

Uíge

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Zaire

–

–

–

–

–

–

7,62

–

–

–

Fonte: Banco Mundial 2019c.

milhões.

uma fraca coordenação entre os governos centrais

A modernização feita pelo México nos seus processos

(que financiam e gerem a maioria dos investimentos

de concurso gerou poupanças de mais de US$1 mil

de capital, se não todos), e os governos locais (que

milhões nos três anos seguintes ao seu lançamento em

geralmente não têm capacidade financeira e técnica

2009. Mesmo sem uma análise detalhada do

para assumir esses investimentos ou cobrir os custos

desempenho dos concursos públicos em Angola, fica

de operação e manutenção).

poupanças

no

valor

de

US$280

claro que há espaço considerável para melhoramentos.

8.5.6 Uma indústria de construção não
8.5.5 Sustentabilidade pouco clara dos

competitiva

projectos, devido a um desequilíbrio entre
o capital e gastos reais em infra-estruturas

A política de concorrência, na medida em que afecta
a

concorrência

na

construção

e

Isso pode resultar de orçamentos excessivamente

relacionadas,

rígidos e de planeamentos não optimizados ou de

importante nos custos de construção.

terá

provavelmente

actividades
um

impacto
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A pós-construção, as eficiências operacionais na

consideradas, quando os decisores políticos avaliam

prestação de serviços dependem da estrutura de

o valor social dos serviços - e que parte dos seus

propriedade, da qualidade da estrutura regulatória e da

custos, se for o caso, deve ser subsidiada pelos

governação

contribuintes. Além dos preços, estão disponíveis

da

empresa.

Agências

reguladoras

independentes, transparentes, responsáveis e livres

vários

de interferências políticas são essenciais para

informações e “toques” que motivam os clientes a

melhorar o desempenho dos operadores públicos e

seleccionar configurações, propostas e padrões de

privados - ajudando a aumentar a produtividade da

desempenho mais eficientes) para incentivar padrões

mão-de-obra e as taxas de recuperação de custos, ao

de consumo mais eficientes. Estes podem ser

mesmo tempo que reduzem as despesas operacionais

complementos úteis para estruturas de preços,

e as perdas de distribuição. Para empresas estatais, o

especialmente em situações em que a elasticidade

desempenho depende ainda da existência de uma

dos preços é baixa.

estrutura empresarial que impeça a intervenção

(por

exemplo,

incentivos,

política, recompense o desempenho e esteja sujeita a

8.6 Observações finais

escrutínio público. Estruturas empresariais baseadas

O sector de WASH de Angola é caracterizado pelo

nas melhores práticas internacionais - incluindo um

impacto de um financiamento limitado pelo sector

conselho de administração independente, orientado

público e um reduzido investimento. Como as receitas

para o desempenho, uma equipa profissional,

do governo estão fortemente ligadas às receitas do

políticas claras e transparentes de divulgação e um

petróleo, que flutuam significativamente com os

mecanismo claro para avaliar o desempenho - estão

preços e a procura mundial, todos os investimentos,

associadas a altos níveis de desempenho, orientação

inclusive em WASH, podem variar consideravelmente

e gestão profissional sendo os colaboradores os

ao longo dos anos. Esta variabilidade aumenta a

contribuidores mais importantes.

importância

Do lado da procura, vários aspectos relacionados com

da

coordenação

e

planeamento

institucionais para garantir que as prioridades

os preços são essenciais para impulsionar a eficiência. O

acordadas,

primeiro é simplesmente uma estrutura de preços

institucional, sejam devidamente abordadas e

adequada, o que incentive os consumidores a

incluídas nos envelopes orçamentais.

tais

como

a

formação

e

reforço

utilizarem os serviços com eficiência. Um tarifário

O orçamento anual aprovado para projectos de

adequado para os serviços também permite atrair

WASH é frequentemente revisto quando as receitas

financiamento comercial, o que, por sua vez, pode

do MINFIN são inferiores às estimativas. Além disso,

criar pressões adicionais por uma maior eficiência.

os projectos de WASH não são totalmente financiados

Mas um tarifário adequado envolve mais do que

quando a construção continua para além do ano

estabelecer tarifas que permitam fazer a recuperação

fiscal em curso. Embora tal não seja comum, os

dos custos. Tem de levar em consideração o que os

projectos podem ser interrompidos até que o

consumidores estão dispostos a pagar - e isso exige

financiamento seja alocado no ano fiscal seguinte, se

que a regulamentação de preços seja acompanhada

for o caso.

pela regulamentação da qualidade e tenha atenção à
disponibilidade
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mecanismos

e

acessibilidade.

Questões

O orçamento do governo de Angola depende

de

grandemente de empréstimos externos. Como

equidade e externalidades também devem ser

resultado, as despesas do governo são cada vez mais
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dedicadas ao serviço da dívida. No sector de WASH,

dependerá, em última análise, da capacidade dos

isso provavelmente limitará a capacidade do governo

governos municipais e/ou das empresas públicas de

de continuar a expandir a infra-estrutura necessária

água e saneamento recém-formadas serem capazes

para áreas onde esta não existe.

de cobrar taxas aos utilizadores ou de obter fundos a

As despesas anuais no sector de WASH são bem

partir dos impostos. Portanto, a sustentabilidade

inferiores ao nível de investimento necessário para

depende da capacidade dos governos locais reterem

atingir os ODSs. Os níveis de investimento actuais

e administrarem esses rendimentos.

(aproximadamente 0,3% do PIB) tem de aumentar

A eficiência dos gastos é extremamente fraca e, em

mais de quatro vezes para atingir os 1,3% do PIB

geral, os governos provinciais superam o governo

necessários para atingir o acesso universal a água

central. As taxas de sub-execução são muito

potável e saneamento até 2030. Angola ficou atrás

superiores no subsector do saneamento do que no

das economias comparáveis e está agora no terço

abastecimento de água. Enquanto isso, os governos

inferior dos países da África Subsaariana em termos

provinciais superaram historicamente o governo

de despesas públicas gerais. Discussões com as

central em todas as medidas de eficiência de despesas

principais partes interessadas revelam que, além dos

avaliadas. É por isso surpreendente, e contrariamente

empréstimos e projectos que já foram aprovados, o

à estratégia de descentralização do governo, que o

governo tem pouco apetite para aumentar o

financiamento dos governos provinciais tenha sido

endividamento do país para investir no sector de

reduzido significativamente em 2016.

WASH. No entanto, sem um esforço conjunto e

A maior parte de todo o financiamento no sector de

sustentado para aumentar a despesa pública no

WASH é alocado ao abastecimento de água, enquanto

sector de WASH, é improvável que Angola atinja os

comparativamente pouco é alocado ao saneamento e

ODSs.

nenhum financiamento formal é alocado à higiene. O

A descentralização financeira está atrasada em
relação

à

descentralização

de

funções

financiamento do saneamento é excepcionalmente

e

baixo em todos os níveis do governo, no entanto, a

responsabilidades. A maioria dos investimentos

maioria da despesa está concentrada no nível

públicos alocados ao sector de WASH são feitos pelo

provincial. Este desequilíbrio não é incomum nas

governo central, e essa participação aumentou

economias em desenvolvimento e, no caso de

significativamente desde 2016, apesar da existência

Angola, acredita-se ser parcialmente o resultado da

de uma política de descentralização dedicada.

falta de uma estratégia que dê prioridade ao

Enquanto isso, a reforma das relações financeiras

saneamento (e à higiene).

entre os diferentes níveis de governo ainda está para

A maior parte de todo o investimentos é alocada ao

ser legislada, e neste momento, as receitas obtidas

CAPEX, com uma mera pequena fracção do total

localmente revertem para o governo central, para

alocada às OPEX. Isso também é característico das

serem realocadas no orçamento provincial. Foram

economias

lançados novos mecanismos de financiamento que

surpreendente,

permitem

solicitem

financiamento no governo central (proporcional à

financiamentos para projectos prioritários de até

propriedade do governo central dos activos de infra-

US$54.000. No entanto, a sustentabilidade dos

estrutura). No entanto, a falha na operação e

serviços

manutenção dos serviços de água e saneamento é

que

os

municipais

municípios

de

água

e

saneamento

em

desenvolvimento
dada

a

e

não

concentração

é
de
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um factor chave para a sustentabilidade geral do

água e de saneamento em províncias carentes é

sector.

provavelmente um dos factor que contribui para a

Os investimentos em WASH variam drasticamente

migração para os centros urbanos. Assim, a

entre as várias províncias e os padrões de despesas não

necessidade de desenvolver uma estratégia de

apresentam uma lógica clara. A procura é geralmente

investimento transparente, centrada no acesso igual

uma função do crescimento populacional futuro e,

à água potável e ao saneamento para todos, é ainda

em alguns casos, pode ser suficiente para justificar a

mais premente.

atribuição de prioridade aos investimentos numa
província em detrimento de outras. Por exemplo,

Anotações

Luanda é a metrópole que mais cresce na região e

1. Em Angola, estas alocações ao sector de WASH incluem dados de

onde reside mais de um quarto da população de

classificação funcional para o abastecimento de água e saneamento

Angola. No entanto, num país em que grande parte
da população não tem acesso à água e ao saneamento,
atribuir prioridade a áreas económicas importantes à
custa de outros carece de uma justificativa clara.
Além disso, a falta de acesso a serviços básicos de
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básico do sector de habitação e serviços comunitários, e tratamento
de águas residuais do sector de protecção ambiental.
2. A menos que algo diferente seja especificado, os dados orçamentais
são apresentados em termos de preços de 2010. O índice médio de
preços ao consumidor do World Economic Outlook do Fundo
Monetário Internacional (FMI, Outubro de 2019) foi utilizado para
essa finalidade.
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Capítulo 9

Direcções para um trabalho futuro
A promoção da responsabilização para o sector de WASH em Angola exigirá que
as funções e responsabilidades sejam claramente definidas a todos os níveis do
governo, uma arquitectura legislativa sólida e programas de construção de
capacidades correspondentes com financiamento suficiente para permitir que
as agências e funcionários cumpram os seus mandatos com eficiência. Sem
essa clareza, a eficácia operacional será inibida e a prestação de serviços no
sector impedida. Estabelecer parcerias e relacionamentos fortes com os principais intervenientes institucionais é da maior importância para garantir que as
reformas estruturais sejam apoiadas pelo governo.
Programas de curto prazo impostos externamente para fazer alterações
estruturais nas estruturas institucionais raramente atingem todos os resultados desejados. Muito mais provável de ter sucesso a longo prazo é uma visão
holística que explica a economia política local em termos de experiências passadas com programas de reforma e legados históricos associados. Esse entendimento do contexto local permite uma análise aprofundada das restrições e
impedimentos às reformas necessárias para atingir objectivos programáticos. A
partir daí, podem ser propostas recomendações que apoiam um roteiro mais
amplo para a reforma institucional (Figura 9.1). Em todas as etapas, as propostas de reforma devem ser realistas, flexíveis, pragmaticamente implementáveis
e faseadas para permitir uma gestão adaptativa. As recomendações devem ser
feitas com uma consideração cuidadosa da economia política local e como esta
pode afectar a aceitabilidade política de certas caminhos de reforma, assim
como a viabilidade geral de mudar o rumo de plataformas políticas de longa
data.
As direcções propostas para o trabalho futuro não são prescritivas e unicamente concebidas para identificar as áreas a melhorar. Este é um primeiro
passo importante no caminho para a construção de um sector de WASH mais
resiliente e sustentável. Com os conhecimentos delineados neste relatório, um
diálogo significativo e uma acção substancial, Angola pode ultrapassar o seu
legado histórico e transformar o seu sector.
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FIGURA 9.1.

Teoria da mudança proposta

Produtos

Fazer uma análise de economia política
para contextualizar e enquadrar
legados históricos e dinâmicas locais
no desenvolvimento do sector
Comparar e contrastar
o actual quadro de governação com
os princípios da boa governação no
sector de WASH
Analisar o aparelho jurídico,
regulamentar e institucional que rege
as operações do sector
Criar um quadro de avaliação para
identificar e contrastar os mandatos
institucionais de jure e de facto
Identificar constrangimentos
e impedimentos que limitam a
prestação eficaz e eficiente
dos serviços

Resultados

Resultados a longo prazo

Ambiente propício
à supervisão
organizacional
e gestão do sector

Recomendações para
uma reform reforma
institucional a nível
executivo, nacional e
provincial, a curto e
médio prazo

Mandatos
harmonizados e
simplificados para
intervenientes-chave
no direito e na prática

Recomendações a
longo prazo para
um programa
estruturado de
desenvolvimento de
capacidades e
integração de um
quadro de
coordenação
nacional

Mecanismos de
planeamento,
coordenação e
implementação a
todos os níveis
do governo

Utilitários eficientes,
resilientes e
sustentáveis para
fornecer serviços
de WASH fiáveis,
seguros e inclusivos
para todos

Capacidades
institucionais bem
desenvolvidas para
executar funções
e responsabilidades
institucionais

Nota: WASH = abastecimento de água, saneamento e higiene.
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Fundos e financiamento. O sector de WASH está

o acesso ao financiamento para os pobres, a fim de

claramente subfinanciado. O governo deve assumir

remover barreiras históricas à entrada de novos uti-

um compromisso financeiro substancial para cum-

lizadores, principalmente para famílias que actual-

prir as metas dos ODSs e garantir a sustentabilidade

mente utilizam soluções de saneamento locais. Por

dos serviços de WASH. O financiamento para desen-

fim, uma estrutura de parcerias público-privadas

volver, implementar e monitorizar uma nova estraté-

bem projectada incentivará o sector privado a inve-

gia abrangente para o sector de WASH deve estar no

stir em serviços de água e saneamento.

topo da lista de prioridades do governo. Isso deve ser

Funções e responsabilidades. As funções e

seguido por uma campanha para identificar e elimi-

responsabilidades dos principais intervenientes

nar ineficiências nas despesas, começando por um

institucionais devem ser claramente definidas para

exame minucioso da gestão dos investimentos públi-

eliminar as duplicações. As responsabilidades pela

cos. As metas baseadas no desempenho que recom-

tomada de decisões devem ser atribuídas a uma

pensam o bom desempenho devem ser alavancadas

única agência para corrigir sobreposições e resolver

para incentivar a eficiência operacional. Ao nível do

conflitos. A delegação de responsabilidades específi-

consumidor, são necessárias medidas para aumentar

cas, como a higiene, a ministérios inactivos, como o
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Ministério da Saúde (MINSA), deve ser formalmente

culturalmente adequadas e localmente sustentáveis

promovida para garantir a sua adequada gestão.

para satisfazer essas necessidades. Deve ser dada

Finalmente, cada agência deve ter os recursos fiscais

uma atenção específica aos serviços de WASH nas

necessários para cumprir a sua função.

instituições (especialmente escolas) e ao sector do

Actualmente, a supervisão no sector é fraca ou não

saneamento.

existente, complicada pela falta de responsabilidades

Definição de tarifas. Além das reformas das

funcionais claras dos principais reguladores de

funções e responsabilidades institucionais anterior-

Angola, a ARC e o IRSEA, não tendo este último

mente mencionadas, foram concebidas actividades

qualquer protecção contra interferências políticas.

específicas para melhorar o processo de fixação de

Aumentar sua independência - e, no caso do IRSEA,

tarifas: (i) o desenvolvimento de parâmetros de

expandir o seu âmbito para supervisionar e fazer

referência (exigindo a recolha e comparação de cus-

reportórios directamente sobre a prestação de

tos operacionais detalhados para cada serviço

serviços em estreita ligação com as agências de nível

público) para apoiar os reguladores na monitorização

provincial - combaterá essa tendência, melhorará a

da qualidade e eficiência dos serviços de WASH em

transparência e a responsabilização e incutirá confi-

cada província; e (ii) preparação de uma proposta

ança nos clientes. Por último, dado o volume e a diver-

tarifária detalhada para cada serviço público que

sidade das alterações propostas, um órgão de coorde-

deverá constituir a base do processo de revisão tar-

nação, um defensor do sector e uma coordenação das

ifária, com ênfase na recuperação total dos custos

partes interessadas serão essenciais para o processo

operacionais.

Criação de capacidades. O sucesso do processo

de reforma.

Planeamento estratégico e políticas. As necessi-

de reforma do sector de WASH em Angola depende

dades políticas são amplas. Os principais destas

do desenvolvimento de uma estratégia abrangente de

necessidades estão no fortalecimento do ambiente

fortalecimento institucional e de criação de capaci-

propício para o subsector do saneamento muitas

dades a todos os níveis do governo. Para ter sucesso, a

vezes esquecido, capacitar as agências relevantes,

estratégia exigirá vontade política, comprometimento

como o MINSA, ressuscitar o subsector de higiene

e recursos financeiros. Foram propostos mecanismos

inexistente, e avaliar mecanismos de participação do

para atrair novos talentos. Estes incluem programas

sector privado. A abordagem dessas diversas neces-

de certificação de operadoras para serviços públicos e

sidades exige o desenvolvimento ou o esclareci-

programas de apoio técnico e de intercâmbio de infor-

mento de políticas que identifiquem os princípios

mações para agências provinciais.

orientadores do governo. A implementação efectiva

Monitorização e avaliação. A falta de dados de

das metas e objectivos subsequentes exige uma

alta qualidade impede que todos os níveis de gov-

estratégia nacional de WASH que tenha em conta o

erno e as partes interessadas do sector cumpram

abastecimento de água, saneamento e higiene, arti-

os seus mandatos de forma eficaz. Existe uma

cule a uma abordagem multissectorial para consid-

necessidade urgente de desenvolver uma base de

erar as necessidades da população do país e defina

dados consolidada e um sistema melhorado de

objectivos e metas específicas para atingir os ODS.

gestão da informação. Esse sistema poderia apoiar

Essa estratégia deve identificar as necessidades dos

a tomada de decisões em todo o sector, desde a

grupos

operação

de

maior

risco

e

conceber

soluções

e

manutenção

diárias

até

ao
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desenvolvimento

182

de

políticas,

supervisão

e

A concretização desta visão exigirá uma gestão dil-

responsabilização. Actualmente, o progresso em

igente, supervisão e monitorização ao longo do pro-

direcção aos ODS não pode ser totalmente moni-

cesso de reforma, exigindo uma estreita coordenação

torizado devido a uma grande falta de informação.

e comunicação entre as principais agências a todos

Esse sistema exigiria esforços dedicados de con-

os níveis de governo, assim como entre o Governo de

strução de capacidades para garantir que os dados

Angola e os seus parceiros de implementação. Nada

sejam recolhidos, monitorizados e avaliados como

disso é possível sem o ingrediente mais importante -

necessário.

a vontade política do governo.
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ANEXO A

Acesso aos serviços de
Abastecimento de água,
Saneamento e Higiene nas
várias províncias
QUADRO A .1.

Estatísticas cruciais sobre o acesso à água por província
Nível de serviço

Província

Básico

Limitado

(%)

(%)

Não
melhorado
(%)

Superfície
(%)

N.º de

N.º de

pessoas

pessoas

População sem acesso
total

as serviços

que
dependem

de água

das águas

básicos

superficiais

Bengo

38,6

4,9

24,7

31,8

389.899

239.354

123.988

Benguela

58,4

4,9

13,1

23,6

2.351.348

977.891

554.918

Bié

49,9

4,6

23,7

21,9

1.551.938

777.996

339.874

Cabinda

77,9

7,5

3,0

11,6

757.489

167.111

87.869

Cuando

54,9

1,4

16,0

27,6

566.780

255.529

156.431

59,2

19,3

12,3

9,2

468.907

191.484

43.139

Cuanza Sul

30,9

3,9

27,4

37,8

1.993.025

1.377.159

753.363

Cunene

31,4

33,6

24,4

10,7

1.053.928

723.046

112.770

Huambo

52,7

2,7

20,3

24,3

2.160.015

1.022.675

524.884

Huíla

43,1

6,8

18,8

31,3

2.653.754

1.509.749

830.625

Luanda

86,9

9,0

4,1

0,0

7.439.619

971.805

0

Lunda

46,8

9,3

14,4

29,6

915.513

487.198

270.992

Lunda Sul

48,7

12,5

1,9

36,9

572.517

293.848

211.259

Malanje

56,1

2,3

26,1

15,4

1.045.707

458.771

161.039

Moxico

35,7

6,5

15,1

42,8

805.164

518.022

344.610

Namibe

69,8

5,7

4,8

19,7

530.637

160.419

104.535

Uíge

28,4

12,2

36,6

22,8

1.570.313

1.125.115

358.031

Zaire

59,0

9,6

26,6

4,8

634.061

260.154

30,435

Cubango
Cuanza
Norte

Norte

Fonte: Cálculos originais utilizando os dados do JMP (2019) e Brinkhoff (2019).
Nota: As estimativas em percentagem podem nem sempre somar 100 porcento devido aos
arredondamentos.
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QUADRO A .2.

Estatísticas cruciais sobre o acesso ao saneamento por província
Nível de serviço
Defecação a

População

melhorado

céu aberto

total

(%)

(%)

Não

Província

Básico (%)

Limitado (%)

N.º de pessoas
sem acesso
a serviços de
saneamento
básicos

N.º de pessoas
que praticam a
defecação ao ar
livre

Bengo

52,0

15,2

1,7

31,0

389.899

186.993

120.869

Benguela

32,0

20,1

3,5

44,4

2.351.348

1.598.695

1.043.999

Bié

47,5

24,2

13,5

1.551.938

814.730

229.687

Cabinda

38,7

34,1

24,7

2,5

757.489

464.217

18.937

Cuando

39,1

12,4

9,1

39,4

566.780

345.142

223.311

Cuanza Norte

33,4

19,7

6,4

40,5

468.907

312.435

189.907

Cuanza Sul

25,6

6,0

1,8

66,6

1.993.025

1.482.635

1.327.355

Cunene

12,3

2,1

0,5

85,2

1.053.928

924.575

897.947

Huambo

59,6

19,1

15,9

5,5

2.160.015

873.634

118.801

Huíla

21,3

11,6

4,9

62,3

2.653.754

2.089.269

1.653.289

Luanda

71,5

24,7

1,4

2,4

7.439.619

2.123.250

178.551

Lunda Norte

34,9

16,0

6,5

42,6

915.513

596.341

390.009

Lunda Sul

37,6

12,2

25,6

24,7

572.517

357.155

141.412

Malanje

33,0

25,6

8,8

32,7

1.045.707

700.584

341.946

Moxico

52,3

7,9

24,8

15,0

805.164

383.897

120.775

Namibe

29,1

16,2

0,9

53,8

530.637

376.050

285.483

Uíge

41,0

18,1

36,7

1.570.313

925.953

576.305

Zaire

41,2

32,5

14,3

634.061

373.083

90.671

14.8

Cubango

4.2
12,0

Fonte: Cálculos originais utilizando os dados do JMP (2019) e Brinkhoff (2019).
Nota: As estimativas em percentagem podem nem sempre somar 100 porcento devido aos arredondamentos.

QUADRO A .3.

Estatísticas cruciais sobre o acesso à higiene por província

Província

N.º de pessoas sem

Nível de serviço
Básica (%)

População total

acesso à higiene

Limitada (%)

Sem instalações (%)

3.2

91,0

389.899

367.239

básica

Bengo

5,8

Benguela

6,2

11,1

82,6

2.351.348

2.204.553

Bié

7,8

15,9

76,2

1.551.938

1.430.315

Cabinda

30,5

0,8

68,7

757.489

526.261

Cuando Cubango

14,1

10,2

75,7

566.780

486.810

Cuanza Norte

22,8

30,9

46,3

468.907

361.771

Cuanza Sul

11,8

11,9

76,3

1.993.025

1.757.421

Cunene

3,6

27,7

68,7

1.053.928

1.016.359

Huambo

23,2

62,0

2.160.015

1.659.538

14.8

o quadro continua na página seguinte
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QUADRO A .3.

continuação
Nível de serviço

Província

Básica (%)

Limitada (%)

N.º de pessoas sem
Sem instalações (%)

População total

acesso à higiene
básica

Huíla

17,4

21,4

61,2

2.653.754

2.191.410

Luanda

45,5

15,0

39,5

7.439.619

4.056.930

Lunda Norte

37,0

2,7

60,3

915.513

577.134

Lunda Sul

23,4

9,9

66,7

572.517

438.750

Malanje

14,9

17,1

67,9

1.045.707

889.624

Moxico

55,6

15,2

29,2

805.164

357.386

Namibe

25,7

21,4

52,9

530.637

394.323

Uíge

22,0

11,1

66,9

1.570.313

1.225.225

Zaire

19,0

27,7

53,3

634.061

513.452

Fonte: Cálculos originais utilizando os dados do JMP (2019) e Brinkhoff (2019).
Nota: As estimativas em percentagem podem nem sempre somar 100 porcento devido aos arredondamentos.
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ANEXO B

Metodologia para recolha
de dados primários sobre
saneamento
Estratégia de amostragem para o Lubango e Moçâmedes
O inquérito às famílias foi projectado utilizando uma abordagem de amostragem espacial sistemática centrica. Esta é uma estratégia baseada em mapas que
é particularmente adequada para locais urbanos na África Subsaariana, onde
muitas pessoas vivem em comunidades com baixos rendimentos; os serviços
de WASH são particularmente deficientes, e dados de censos detalhados raramente estão disponíveis e/ou são actualizados.
Depois de definir as áreas de enumeração do inquérito, a próxima etapa consiste principalmente em dividir cada uma delas em grelhas de igual tamanho
igual e obter as coordenadas GPS do centro da grelha. Uma aplicação da web é
utilizada para estimar a área de enumeração do inquérito e fornecer as coordenadas GPS do centro da grelha. A residência mais próxima dessas coordenadas
com um entrevistado que satisfaz os critérios de inclusão é inquirida.
Cada recenseador recebeu uma lista de pontos de amostragem que incluíam
um identificador de resposta exclusivo (ID da PSU) e uma ligação para o Google
Maps para navegar até ao local do ponto.
A estrutura de amostragem para o Lubango e Moçâmedes é definida como
todas as áreas residenciais dentro dos limites administrativos dos municípios
e a expansão urbana nas suas periferias. Foram definidas quatro tipologias
distintas de urbanização aplicáveis às
 cidades angolanas:
a. Novas urbanizações (centralidades): Bairros satélites recém-construídos geralmente localizados fora dos limites da cidade - que têm o potencial de
serem ligados às redes de água, saneamento e sistemas eléctricos, mas que
nem sempre o são.
b. Áreas requalificáveis: Agrupamentos habitacionais formais e informais
estabelecidos de uma maneira que permite que os serviços urbanos p
 ossam
ser instalados sem grandes deslocações das comunidades.
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c. Musseques: Agrupamentos habitacionais informais de baixos rendimentos e grande densidade
que são difíceis de requalificar.
d. Centros urbanos da época colonial ou áreas planeadas formalmente e ampliadas com serviços urbanos completos.

Estratégia de amostragem para Luanda
O objectivo do inquérito em Luanda foi verificar as
respostas de um inquérito anterior contratado pelo
Banco Mundial. Em particular, dados sobre o tipo de
unidade de contenção usada pelas famílias. Cento e
quinze famílias foram seleccionadas das 813 famílias

O tamanho da amostra foi definido utilizando a

que responderam que as suas unidades de contenção

fórmula de Cochran standard. O tamanho mínimo

eram fossas sépticas no inquérito original. Essas

da amostra por área de enumeração com base na

famílias foram entrevistadas novamente para regis-

fórmula padrão de Cochran é 96. Para ter em con-

tar a natureza das suas fossas sépticas e foram regis-

tas o viés de não resposta, o tamanho mínimo da

tados dados adicionais para ilustrar a natureza das

amostra é aumentado de 10%. Assim, devem ser

práticas de esvaziamento das fossas.

entrevistadas 106 famílias por área de enumeração. Em que:

Formação dos recenseadores

–– n = tamanho mínimo da amostra por área de

Supervisores, gestores de dados e a restante

enumeração;
–– z = z-valor para um intervalo de confiança de
95% (1,96);
–– p = prevalência esperada (50 porcento para uma
amostra de tamanho máximo);
–– c = nível de precisão ou margem de erro (±10
porcento); e
–– 10 porcento adicionais para ter em conta o viés
de não respostas.
Note-se que não foi possível atingir o tamanho da
amostra necessário nas centralidades. Foi verificado
que a maioria das centralidades no Lubango e
Moçâmedes apenas estão parcialmente ocupadas.
Normalmente, apenas 10 porcento das unidades
habitacionais estão ocupadas.
As Figuras B.1 e B.2 mostram a classificação por
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equipa de campo de Angola do Workshop de
Desenvolvimento participaram num curso de
aumento de capacidades ministrado pelo Conselho
de Água e Saneamento para os Pobres Urbanos
entre 28 de Julho e 2 de Agosto de 2019. Durante
este workshop, a equipa foi formada na metodologia de amostragem e na utilização da plataforma
de recolha de dados mWater. Este curso de formação incluiu os recenseadores que participaram na
recolha de dados em Luanda. O questionário do
inquérito foi refinado e pilotado e a versão final
foi incluída na mWater. Este curso de formação
foi posteriormente repetido pelo Workshop de
Desenvolvimento para as equipas de que participaram no inquérito no Lubango e em Moçâmedes.

Trabalho de campo

tipologia para o Lubango e Moçâmedes. As áreas a

Três supervisores experientes e com experiência

vermelho são musseques, as áreas a amarelo são

anterior no Workshop de Desenvolvimento foram

áreas requalificáveis, as áreas a laranja são centrali-

recrutados para liderar o inquérito. No Lubango,

dades e as áreas a verde são centros urbanos.

14 recenseadores foram recrutados no Instituto

Diagnóstico do sector de WASH de Angola: Um apelo urgente à acção

Superior Politécnico da Tundavala. Em Moçâmedes,

pessoa chave para facilitar a entrada na comuni-

quatro recenseadores foram recrutados na Academia

dade)

de Pesca do Namibe. Também foram recrutados qua-

municipal.

tro recenseadores de diferentes universidades de
Luanda para fazer inquéritos na capital.
Os questionários para o inquérito foram carregados na mWater e a equipa de campo utilizou o App
Surveyor para registar os dados. Para garantir que as
equipas de inquérito eram aceites pelos entrevistados, foram adoptadas três abordagens diferentes:

contactado

pela

administração

• Em Moçâmedes, uma cidade mais pequena onde a
comunicação entre as instituições funciona bem,
o governo da província e as administrações municipal e comunal receberam uma carta de apresentação fornecida à equipa pelo Ministério da
Energia e Águas (MINEA) . Esses representantes
políticos locais garantiram que as Comissões de

• No Lubango, foram feitos anúncios na rádio em
toda a cidade, e o chefe de cada bairro (como a

FIGURA B.1.

foi

Vizinhança fossem informadas sobre o trabalho
em curso.

Mapeamento das tipologias no Lubango

Aeroporto de Mukanka

Lubango

IBRD 45149 | JULHO 2020
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FIGURA B.2.

Mapeamento das tipologias em Moçâmedes

IBRD 45149 | JULHO 2020

• Em Luanda, as administrações distritais e comu-

depois, conforme necessário. Durante esses briefings,

nais, as comissões de residentes e as administra-

as principais questões foram discutidas e resolvidas,

ções de condomínios foram contactadas com

e foram revistos os planos diários. A comunicação

informações sobre o inquérito às famílias.

regular entre os recenseadores e os supervisores era
mantida por telefone, a fim de s olucionar quaisquer

Os recenseadores receberam credenciais e cartas
de apresentação. As equipes de campo também receberam telefones Android com uma bateria de longa
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dúvidas ou preocupações que os recenseadores
pudessem ter durante o inquérito.

duração que permitia a calibração por GPS. As equi-

Resultados finais do inquérito

pas de campo realizaram sessões diárias de briefing

Os resultados finais do inquérito são apresentados

antes de iniciar o trabalho de campo e também

no Quadro B.1. Esses números reflectem algumas das
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FIGURA B.3.

Mapeamento das tipologias em Luanda
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questões levantadas na Secção 3.1, em que a precisão

futuros exercícios de recolha de dados u
 tilizando

geral das descobertas em áreas recentemente urbani-

dispositivos móveis nas cidades de Angola:

zadas, “centralidades”, é geralmente menor devido a
problemas contínuos durante todo o período do
inquérito em encontrar casas ocupadas e entrevistados nessas áreas parcialmente ocupadas.

• A cobertura de telemóvel é desigual nas cidades, e
devem ser considerados vários fornecedores de
dados móveis. Um dos principais problemas
enfrentados no Lubango dizia respeito à baixa

Observações sobre o trabalho de campo e
recomendações para futuros estudos

cobertura por prestadores de serviços telefónicos
da Unitel na centralidade de Kilemba e nalgumas
áreas dos musseques. Um problema semelhante

Com base no trabalho de campo feito para este inqué-

foi observado nas centralidades de Moçâmedes.

rito, são feitas as seguintes recomendações para

Isso teve um impacto na validação dos registros de
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GPS, e essas medidas tiveram que ser revistas

novos edifícios. A não ser que seja feito um

pelos supervisores. Para futuros exercícios de

levantamento prévio da cidade alvo, isso pode não

recolha de dados em Moçâmedes, recomendamos

ser fácil de evitar, e resulta em grandes demoras e

confiar apenas em telemóveis ou tablets, mas tam-

despesas.

bém fornecer aos recenseadores dispositivos de
registo de GPS.

• Os recenseadores comunicaram que os entrevistados acharam difícil fornecer estimativas das sus

• As centralidades no Lubango e Moçâmedes não

despesas de capital e operacionais para diferentes

estão totalmente ocupadas e os dados sobre

aspectos da água e saneamento. Como resultado,

ocupação foram difíceis de obter. Durante o traba-

apenas existem dados limitados disponíveis e

lho de campo realizado para este estudo, a equipa

estes

descobriu que apenas 10% das residências nas


apropriado.

centralidades estavam ocupadas. Além disso, as
pessoas que moram nessas áreas tendem a trabalhar na cidade durante o dia. Isso significa que
apenas estão disponíveis para responder ao inquérito à noite e durante o fim-de-semana.
ideais para áreas onde há um desenvolvimento
significativo da cidade em curso. No Lubango, por
exemplo, os recenseadores foram enviados para
locais onde os edifícios residenciais tinham sido
demolidos e a área preparada para a construção de

Total

alcançada
(%)

Lubango

Moçâmedes

o

cuidado

eram de difícil acesso devido à natureza arenosa
do solo, e os recenseadores tiveram que procurar
orientação local sobre a melhor maneira de aceder
• A fadiga dos entrevistados foi notada durante o
inquérito em Luanda. Alguns entrevistados disseram que ao longo do tempo forneceram muitas
informações relacionadas com problemas de água
e saneamento, mas não houve nenhuma acção
para resolvê-los. No entanto, o facto de os

948

403

3

5

Total
periurbano
719

260

Precisão

Famílias

Precisão

amostradas

alcançada (%)

211

7

Nova urbanização

106

10

Musseque

508

4

Urbanizada

123

9

Requalificável

104

10

59

13

156

8

84

11

115

9

alcançada

Tipologia

(%)
4

6

Requalificável

Musseque
Urbanizada
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com

• Algumas áreas da vila de Aida, em Moçâmedes,

Nova urbanização

Luanda

tratados

Resumo da recolha final de dados em Luanda, Lubango e Moçâmedes
Precisão

Cidade

ser

a essas áreas residenciais.

• As abordagens baseadas em mapas podem não ser

QUADRO B.1.

devem

115

9

1.466

3
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recenseadores terem sido acompanhados por

dados da contagem da população em grelha do

representantes da comunidade local e terem cre-

WorldPop feira em 2019, e a ponderação correspon-

denciais do Workshop de Desenvolvimento e uma

dente para cada unidade de amostragem primária do

carta do MINEA ajudou a garantir que fosse atin-

inquérito às famílias foi incluída no conjunto de

gido o número alvo de inquéritos.

dados misturados.
Para a produção dos diagramas específicos do
fluxo de dejectos para as áreas urbanas e periurba-

Garantia da qualidade e verificação
dos dados

nas, a equipa estimou os números totais de contagem total por tipologia e obteve a proporção da

Os supervisores de campo reviram os dados inseri-

população por tipologia. Paralelamente, a população

dos no mWater diariamente. O objectivo era garantir

total foi extraída, ajustada para o crescimento anual

que os dados eram precisos e que os erros de digita-

da população com base nos dados do censo de 2014.

ção fossem corrigidos no local com os recenseadores,

O tamanho das populações para as áreas urbanas/

evitando a necessidade de repetições. As entradas no

periurbanas foi obtido aplicando as proporções da

inquérito eram aprovadas ou rejeitadas diariamente

contagem da população do WorldPop aos dados do

e os erros eram corrigidos enquanto os recenseado-

censo.

res ainda estavam a trabalhar na mesma área.

A disponibilidade de dados populacionais precisos

Quando os recenseadores não conseguiam justificar

ao nível da tipologia (urbana/periurbana) é uma limi-

dados enganadores ou confusos, era-lhes pedido que

tação deste estudo, pois não estão disponíveis esti-

voltassem ao local para voltar a entrevistar a família

mativas granulares da população actualizadas. A

ou obter esclarecimentos. O especialista em inquéri-

abordagem de amostragem tem isso em conta para

tos também fez uma revisão para garantir que a

que o Banco ou outras entidades possam aplicar

localização dos pontos fosse precisa e que os registos

dados da população obtidos de outras fontes, à

de GPS fossem feitos com uma precisão inferior a

medida que estiverem disponíveis, para análises adi-

15 metros (m), e procurava diariamente obstáculos

cionais do conjunto de dados.

aos objectivos do trabalho de campo.

Inquérito institucional
Análise de dados

Assim como no restante estudo, o foco de interesse

Dados referentes às famílias e às instituições recolhi-

são as áreas periurbanas de uma cidade. A amostra

dos em Luanda, Lubango e Moçâmedes foram carre-

final do inquérito institucional é apresentada no

gados pelos recenseadores na plataforma de recolha

Quadro B.2. Foram feitos um total de 33 inquéritos

de mWater. Os dados da plataforma mWater foram

em 20 escolas (50% primárias e 50% secundárias) e

exportados no formato CSV e carregados no STATA,

13 centros de saúde. Embora também tenha sido

onde foram misturados com o conjunto de dados for-

desenvolvido um questionário para as casas de

necidos pelo Banco Mundial a partir do inquérito

banho públicas, as equipas do inquérito não foram

feito em Luanda e codificados para serem analisados.

capazes de localizar e/ou entrevistar o pessoal res-

As estimativas populacionais, com uma precisão de

ponsável pelas casas de banho públicas dentro do

100 m por 100 m, foram extraídas do conjunto de

prazo do estudo. Como mostrado no Quadro B.3, 61%
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QUADRO B.2.

das instituições estavam localizadas em áreas periur-

Instituições inquiridas, por cidade

Cidade

Escolas

Centros
de saúde

banas e 39% em áreas não-periurbanas.

Casas de
banho

Total

públicas

Luanda

6

2

0

8

Lubango

7

6

0

13

Moçâmedes

7

5

0

12

20

13

0

33

Total

QUADRO B.3.

Este exemplo fornece um instantâneo das instalações de WASH actualmente disponíveis nas três
cidades. deste 
relatório. Informações adicionais
sobre questões específicas podem ser obtidas acedendo às pesquisas na plataforma mWater (https://
www.mwater.co/).

Instituições inquiridas, por local específico
Centro urbanizado

Centralidades

Musseque

Área requalificável

Total

Escolas

6

3

6

5

20

Centros de saúde

3

1

5

4

13

Casas de banho

0

0

0

0

0

9

4

11

9

33

públicas
Total
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ANEXO C

Resumo da principal legislação
angolana relevante para o
sector de WASH
Ano
1998

Instrumento jurídico
Lei N.º 5/98.

Descrição
A Lei do Ambiente define os conceitos e princípios básicos
para a protecção, preservação e conservação do meio
ambiente, promovendo a qualidade de vida e a utilização
racional dos recursos naturais.

2002

Lei Nº. 06/02 de 21 de

A Lei da Água estabelece os princípios gerais para as

Junho

regras legais que regem a utilização dos recursos hídricos,
incluindo (i) a designação da bacia hidrográfica como a
unidade de planeamento e gestão dos recursos hídricos,
(ii) o reconhecimento da água como um bem social e
económico, (iii) a implementação de actividades a serem
realizadas ao nível provincial e (iv) aceitação de modelos
alternativos para o fornecimento e gestão de serviços
urbanos.

2007

Resolução N.º 58/07 de

Esta resolução define os objectivos do programa nacional

30 de Junho

de abastecimento de água, Água para Todos, para áreas
rurais e periurbanas. Foi criada uma comissão para conduzir
a sua implementação, coordenada pelo Ministério da
Energia e Água (MINEA) e integrada pelos ministérios
da agricultura e desenvolvimento rural, indústria,
administração do território e saúde e pelo Conselho de
Ministros. A implementação do programa está atribuída
aos governos provinciais e administrações municipais. A
comissão é orientada directamente pelo chefe de governo e
apoiada por um grupo de trabalho técnico.

2010

Despacho Presidencial

Isso levou à criação da Unidade Técnica de Gestão de

N.º 19/10 de 30 de Maio

Saneamento do Governo Provincial do Luanda, UTGSL,
que tem a responsabilidade de coordenar o processo de
expansão dos sistemas de drenagem de águas pluviais e
de recolha, tratamento e eliminação de águas residuais;
coordenar o processo de requalificação e modernização
dos sistemas de saneamento; e preparar um inventário de
todos os processos de implementação de infra-estruturas
sanitárias e promover a sua adaptação e enquadramento
com os procedimentos técnicos e normativos adequados e
modernos.
o quadro continua na página seguinte
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Ano
2012

Instrumento jurídico

Descrição

Decreto Presidencial N.º

Isso levou à aprovação do quadro legal a ser utilizado no registo de empresas que operam

199/12 de 29 de Fevereiro

nas áreas de resíduos, água e tratamento de águas residuais.

Decreto Presidencial N.º

O Regulamento de Gestão de Resíduos estabelece regras gerais relativas à geração,

190/12 de 24 de Agosto

armazenamento, recolha e transporte, processamento, eliminação em terra e libertação
para a água ou ar de quaisquer resíduos, que não sejam resíduos radioactivos ou resíduos
sujeitos, devido à sua natureza, a regras específicas para evitar ou minimizar os seus
impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente. Também estabelece regras
que visam reduzir a produção, reutilizar, reciclar, recuperar e eliminar os resíduos.
O regulamento rege os resíduos urbanos provenientes de residências ou similares, devido
à sua natureza ou composição, em particular do sector de serviços, estabelecimentos
comerciais ou industriais e unidades de prestação de cuidados de saúde, desde que, em
ambos os casos, a produção diária não exceda 1.100 litros por entidade geradora.

Decreto Presidencial N.º

Este decreto diz respeito ao planeamento da gestão provincial do saneamento, exigindo

196/12 de 30 de Agosto

que todas as províncias desenvolvam e apresentem o seu plano estratégico provincial para
a gestão do saneamento, que será então a base dos planos directores de gestão de resíduos
provinciais.

2013

Decreto Executivo N.º 17/13

Este decreto diz respeito à gestão dos resíduos de trabalhos de construção e demolição,

de 22 de Janeiro

lidando com resíduos de trabalhos de construção e demolição, tais como rochas, detritos
e terra. A promoção da construção sustentável é a nova forma de proteger e preservar a
qualidade ambiental e os recursos naturais. As prioridades incluem: (i) reduzir o consumo
de recursos; (ii) reutilizar recursos sempre que possível; (iii) reciclar os materiais no final da
sua vida útil e utilizar recursos renováveis; (iv) proteger os sistemas naturais e o seu papel
em todas as actividades; e (v) remover materiais tóxicos e subprodutos em todas as fases
do ciclo de vida.

2014

Decreto Presidencial N.º

Este Decreto Presidencial criou a Comissão Nacional para a Avaliação dos Aterros

118/14 de 20 de Maio

Nacionais, coordenada pelo Ministério do Ambiente, MINAMB e com a participação de
vários ministérios. Esta comissão tem por missão garantir que todos os projectos de aterros
sejam preparados de acordo com a legislação e com o conhecimento e participação do
governo local.

Decreto Presidencial N.º

Este decreto aprovou um projecto de contracto para a construção de duas estações de

119/14 de 20 de Maio

tratamento de água (DC Zango), e autoriza o MINEA a celebrar o contracto.

Decreto Presidencial N.º

Este decreto estabelece o quadro regulatório para o abastecimento público de água e

83-14

saneamento de águas residuais, para cumprir os requisitos de um aumento quantitativo
e qualitativo destes serviços públicos como parte da construção, reabilitação e expansão
dos sistemas correspondentes, cuja gestão e operação deve cumprir diversos princípios a
diferentes níveis, incluindo público, residencial, comercial e industrial, para a produção e
distribuição de água e sistemas de esgoto de águas residuais, estações de tratamento e
lagoas de oxidação.

Decreto Presidencial N.º

Este regulamento diz respeito à gestão de resíduos médicos e aos serviços de saúde, tal

160/14 de 18 de Junho

como são realizados em hospitais, clínicas e centros de saúde. O regulamento exige que as
instalações que geram este tipo de resíduos elaborem planos de gestão de resíduos e os
submetam ao Ministério da Saúde (MINSA) para avaliação. Os planos avaliados são enviados
ao MINAMB para aprovação final. Os inspectores nacionais de saúde, em conjunto com os
inspectores ambientais nacionais, podem fazer cumprir este regulamento fazendo visitas de
inspecção periódicas às instalações que geram este tipo de resíduos.
o quadro continua na página seguinte
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Ano

Instrumento jurídico

Descrição

Decreto Presidencial N.º

Este decreto criou o Instituto Nacional de Recursos Hídricos, INRH, cujas responsabilidades

205/14 de 15 de Agosto

incluem a elaboração da Política Nacional de Recursos Hídricos e a supervisão da sua
implementação, o estabelecimento de normas, procedimentos e regulamentos, e a
preparação de documentos estratégicos como o desenvolvimento geral de bacias
hidrográficas e planos para a utilização de recursos relacionados com a garantia de uma
utilização segura e protegida da água.

Decreto Presidencial N.º

Este decreto criou a Agência Nacional de Resíduos, ANR para garantir assegurar a

181/14 de 28 de Julho

implementação da política de gestão de resíduos a nível nacional nas áreas da legislação,
regulamentação e supervisão e monitorização, assim como de qualquer outra legislação
relevante em vigor. A ANR está incorporada no MINAMB. As suas funções incluem:
• Regulamentar a actividade de concessão de serviço público na gestão de resíduos.
• Implementar a política de gestão de resíduos, com enfoque na protecção do meio
ambiente, a viabilidade económica e critérios de eficiência dos serviços.
• Estudar e propor medidas legislativas técnicas, económicas e financeiras no domínio da
política de gestão de resíduos e contribuir para o cumprimento das leis, regulamentos e
normas.
• Desenvolver acções intersectoriais com o mandato dos diferentes departamentos
ministeriais do poder executivo Angolano e de outras entidades naturais e jurídicas, para
o tratamento e eliminação de resíduos, com a finalidade de salvaguardar a saúde pública
e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
• Contribuir para o desenvolvimento de Planos Estratégicos Nacionais para os resíduos.
• Emitir um parecer sobre os planos de acção provinciais, conforme previsto no Decreto
Executivo N.º 234/113 de 18 de Julho, que aprovou as normas orientadoras para o
desenvolvimento de planos provinciais de gestão de resíduos urbanos para garantir a sua
coerência com o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Urbanos (PESGRU).
• Analisar e emitir pareceres sobre os planos de gestão de resíduos das várias entidades,
operadores e empresas que geram resíduos associados às áreas urbanas.
• Decidir sobre queixas e conflitos envolvendo operadores de gestão de resíduos, e
promover a conciliação e arbitragem entre as partes.
• Monitorizar e avaliar o desempenho das entidades que gerem fluxos de resíduos
específicos, monitorizar as suas actividades e garantir que são feitas auditorias aos
sistemas.

2015
2016

Decreto Presidencial N.º

Este decreto estabelece as tarifas de saneamento que devem ser pagas nos termos dos

1/2015 de 24 de Março

planos de gestão de resíduos.

Decreto Presidencial N.º

Este decreto criou o Instituto Regulador dos Serviços de Electricidade e de Água, IRSEA,

59/16 de 16 de Março

para regular a captação, transmissão, processamento e distribuição de água, assim como a
recolha, tratamento e descarga de águas residuais.

Decreto Presidencial N.º

Este decreto aprovou o plano provincial de limpeza urbana de Luanda, sob os auspícios da

106/16 de 20 de Maio

UTGSL.

Decreto Presidencial N.º

Este decreto estabeleceu um quadro legal para a cobrança de taxas pela recolha e

107/16 de 20 de Maio

tratamento de resíduos sólidos. Estas taxas serão utilizadas para financiar as administrações
municipais ou entidades equivalentes que façam a recolha e tratamento de resíduos
sólidos.
o quadro continua na página seguinte
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Ano
2018

Instrumento jurídico

Descrição

Decreto Presidencial N.º

Este decreto aprovou o estatuto orgânico para o MINEA. Este estatuto aumenta o papel

4/18 de 31 de Janeiro

do MINEA na concepção, condução, execução e monitorização da política do poder
executivo nos sectores da energia, água e saneamento. As suas funções específicas incluem
(i) propor e promover a política de abastecimento de água e de tratamento de águas
residuais; (ii) propor o modelo institucional de captação, adução, transporte, distribuição e
comercialização de água potável; (iii) licenciamento, supervisão e inspecção das captações
de água e sistemas de abastecimento de água e saneamento; e (iv) promover e desenvolver
os recursos humanos nos sectores da energia, água e saneamento.

Decreto Presidencial N.º

Este decreto regulamenta a Lei da Administração Local do Estado e transferiu a gestão

4/18 de 14 de Maio

provincial da água e saneamento para a Direcção do Ambiente e Serviços Comunitários
Municipais e para a Direcção Municipal de Energia e Águas. Também destacou os princípios
da igualdade, simplificação administrativa e simplificou os procedimentos para agilizar a
operação das agências estatais e dos governos locais.

Decreto Presidencial N.º

Este decreto aprovou uma revisão das tarifas para e água potável e revogou decretos

230/18 de 12 de Junho

anteriores e contrários sobre as tarifas, incluindo o Decreto Executivo Conjunto N.º 707/15
de 30 de Dezembro de 2015.

Decreto Presidencial N.º

Este decreto regulamentou o transporte de resíduos não perigosos destinados a

265/18 de 15 de Novembro

reutilização, reciclagem e recuperação. Os pedidos para transporte de resíduos para
reutilização, reciclagem e recuperação devem satisfazer um conjunto de requisitos
estabelecidos no estatuto. Todos os transportes de resíduos estão sujeitos a uma garantia
financeira ou seguro equivalente. Os resíduos destinados à exportação só podem ser
retirados das instalações das entidades que os detêm por operadores de transporte
devidamente credenciados pela ANR e em conformidade com as regras locais aplicáveis.

2019

Decreto Presidencial N.º

Este decreto estabelece o estatuto legal da eliminação de resíduos em aterros para

203/19 de 25 de Junho

garantir a gestão segura, sustentável e ambientalmente correcta dos resíduos, tendo em
conta a necessidade da sua redução, reciclagem e reutilização, e acções que incluem a
triagem, recolha, transporte, armazenamento, tratamento, recuperação e eliminação. O seu
objectivo é proteger a saúde humana e o ambiente dos efeitos nocivos que possam resultar
da eliminação de resíduos.

Ainda não legislado

212

MINEA

MoGeCA—Modelo de Gestão Comunitária de Água

MINAMB

CLTS—Estratégia Nacional para o Saneamento Total Liderado pela Comunidade

MINEA

Plano de Acção para os Sectores da Energia e da Água 2018-22 2018–22.

MINEA e MINAMB

FORNAS—Criação do Fórum Nacional para a Água e Saneamento
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ANEXO D

Evolução do Regime Jurídico
de Angola em relação à
Definição de Tarifas
Lei N.º 6/02 Lei

Promulgada em 21 de Junho de 2002, a Lei N.º 6/02, também

Nacional da Água

conhecida como a Lei Nacional da Água, estabelece o princípio de que
os beneficiários do uso da água são obrigados a pagar taxas por esses
serviços (Artigos 61-63). São também obrigados a pagar taxas para
apoiar a conservação da água e a prevenção ou redução da poluição.
A determinação das taxas a pagar pelo uso da água privada e pela
descarga de efluentes depende do volume de água necessário medido
ou estimado, de acordo com a dimensão das actividades e o volume
de poluentes. A lei também especifica que os beneficiários do uso da
água privada são obrigados a pagar taxas resultantes do uso de infraestruturas hidráulicas operadas pelo governo. Entre outros factores,
essas taxas devem ser determinadas com base no custo de construção,
operação e manutenção da infra-estrutura, assim como no número total
de beneficiários e na sua capacidade para fazer o pagamento.

Decreto Presidencial

Tendo entrado em vigor a 29 de Julho de 2011, o Decreto Presidencial

N.º 206/11

N.º 206/11 estabelece o Sistema Nacional de Preços com o objectivo de
garantir a eficiência da actividade económica, uma melhor adequação
entre a oferta e a procura de bens e serviços específicos, assim como a
protecção dos consumidores. Conforme detalhado nos Artigos 7 e 8, o
sistema de preço fixo reflecte a necessidade de garantir que a população
tenha acesso a bens e serviços básicos de grande impacto social, razão
pela qual o preço de um produto ou serviço é regulado em nome dos
comerciantes. A Autoridade para Fixação de Preços é identificada pelo
artigo 17º como sendo o Ministério das Finanças (MINFIN), que tem
por missão fixar preços de referência em coordenação com outros
organismos relevantes incumbidos da supervisão sectorial. A autoridade
para a fixação de preços também tem a tarefa de monitorizar os preços
no que diz respeito à relação entre o preço de venda e o custo de
produção. A supervisão dos preços estabelecidos é feita pelo Gabinete
de Preços e Concorrência do MINFIN, em coordenação com outros
organismos sectoriais.

Decreto Presidencial

Emitido a 22 de Junho de 2011, o Decreto Presidencial N.º 162/11

N.º 162/11

estabelece o Gabinete de Preços e Concorrência sob os auspícios do
MINFIN como uma entidade de direito público, dotada de autonomia
administrativa e financeira. O Gabinete de Preços e Concorrência está
encarregado de supervisionar as estruturas do mercado através da
emissão de pareceres e análises económicas para reforçar a concorrência
e a eficiência económica.
o quadro continua na página seguinte
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Decreto

Promulgado a 22 de Abril de 2014, o Decreto Presidencial N.º 83/14 destina-se a regulamentar a Lei Nacional da Água

Presidencial N.º

no que diz respeito ao abastecimento público de água, águas residuais e saneamento. Na dimensão social, o objectivo

83/14

do decreto é promover a qualidade de vida da população, combatendo a pobreza e promovendo o bem-estar social, a
protecção ambiental e a saúde pública.
O Capítulo XIX Tarifas estabelece o quadro para a determinação e fixação das tarifas para a água e o saneamento das
águas residuais. Como norma geral, é especificado que as tarifas devem observar as várias categorias de utilização, a
classificação dos clientes, subsídios de tarifas sociais aplicáveis e a protecção de grupos com baixos rendimentos. A
fixação das tarifas deve ser orientada pela necessidade de assegurar a sustentabilidade económica e financeira dos
órgãos de gestão, assegurar uma prestação de serviços de qualidade, financiar a manutenção, reparação, renovação,
expansão e modernização dos equipamentos do sistema, cobrir os custos de operação do sistema, e assegurar um
retorno adequado do investimento para as entidades gestoras que operam esses sistemas nos termos de uma licença
ou acordo de concessão. O abastecimento público de água e o saneamento de águas residuais podem estar sujeitos
a uma tarifa social destinada à protecção exclusiva de grupos sociais com baixos rendimentos. A tarifa social é fixada
conjuntamente pelos curadores e ministros das finanças, sem prejuízo do direito de compensação das entidades
gestoras ao abrigo da legislação aplicável sobre subsídios de preços.
As entidades gestoras devem apresentar às entidades responsáveis uma proposta de fixação de tarifas com pelo
menos 120 dias de antecedência em relação ao prazo legalmente definido, que estabeleça informações sobre
custos operacionais e de gestão, sistemas de equipamentos técnicos, programas de manutenção, procedimentos de
facturação e de cobrança, investimentos feitos ou planeados, assim como dados contabilísticos e operacionais para
fins de auditoria.
A norma geral é que essas tarifas podem ser revistas de acordo com o melhoramento da qualidade dos sistemas de
abastecimento de água e de recolha de esgotos. Além disso, ao estabelecer as tarifas, é necessário que a medição do
consumo de água e das águas residuais seja feita por contadores calibrados. Quando não for possível medir o consumo
de água e o volume das águas residuais, o cálculo deve basear-se na média dos três últimos ciclos de consumo
medidos. Sem não estiverem instalados contadores de água, o consumo de água deve ser medido de acordo com
um método de cálculo definido conjuntamente pelos curadores e ministros das finanças sob proposta das entidades
gestoras. É dada uma orientação para que qualquer estimativa do consumo de água e da recolha de águas residuais
seja baseada nos atributos físicos da propriedade ou em outros critérios definidos.
É importante notar que o Artigo 122 especifica que os governadores provinciais são responsáveis pela fixação
das tarifas de água e saneamento na proposta feita pelas entidades gestoras. Estipula ainda que, sem descurar a
responsabilidade dos governadores provinciais, a fixação de tarifas de água e saneamento exige a aprovação prévia do
Ministério da tutela e do MINFIN, após consulta de outros órgãos relevantes.

Decreto

Autorizado em 26 de Outubro de 2015, o Decreto Presidencial N.º 199/15 revoga os artigos 3º, 4º, 5º, e 6º do

Presidencial N.º

Decreto Presidencial N.º 162/11, a fim de substituir o Gabinete de Preços e Concorrência pelo Instituto de Preços

199/15

e Concorrência, IPREC. Assumindo o papel do Gabinete de Preços e Concorrência, o IPREC tem a responsabilidade
de monitorizar e implementar a regulamentação do mercado e das políticas antitrust em apoio ao poder executivo,
para garantir a coordenação e consistência das políticas económicas e de preços. É importante notar que o Artigo
6º especifica que o mandato do IPREC se estende à monitorização da regulamentação sectorial e à emissão de um
parecer sobre o ajustamento dos preços dos serviços públicos, assim como sobre as regras de fixação das tarifas dos
serviços públicos.

Decreto

Emitido a 15 de Fevereiro de 2011, o Decreto Presidencial N.º 62/16 enumera os bens e serviços que estão sujeitos aos

Executivo

regimes de preços fixos e supervisionados previstos no Decreto Presidencial N.º 206/11. Os esquemas de preços fixos

Conjunto N.º

e monitorizados são revistos anualmente, dependendo das propostas dos departamentos ministeriais, assim como

62/16

dos produtores e fornecedores. A água canalizada está especificamente identificada no decreto como pertencendo ao
regime de preços fixos, o que significa que está sujeita à aplicação do Decreto Presidencial N.º 206/11.
o quadro continua na página seguinte
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Decreto

Publicado a 16 de Março de 2016, o Decreto Presidencial N.º 59/16 autorizou a criação do Instituto Regulador dos

Presidencial N.º

Serviços de Electricidade e de Água (IRSEA). Diversas funções organizacionais atribuídas de forma ampla ao IRSEA no

59/16

Artigo 6º, 6(3) e 7(2) estão especificamente relacionadas com a imposição de tarifas e preços para serviços de água e
saneamento. Isto inclui a responsabilidade de:
• Propor uma regulamentação tarifária, bem como as respectivas actualizações;
• Propor a fixação de tarifas e preços e submetê-los ao Conselho Tarifário para aconselhamento;
• Estimar os valores dos subsídios para o sector e estabelecer cenários para a evolução do sector;
• Avaliar e auditar a definição e aplicação de tarifas pelas empresas;
• Emitir recomendações sobre o cumprimento das tarifas, assim como a sua monitorização e sanções em caso de
incumprimento; e
• Emitir pareceres sobre os critérios de compensação económica ou financeira relativos aos ajustamentos tarifários e/ou
revisões entre o licenciante e o adjudicatário ou qualquer outro mecanismo de reequilíbrio financeiro ou económico.
O IRSEA é composto por órgãos específicos e posições de serviço, sendo os mais importantes o conselho de
administração, presidente do conselho de administração, Conselho Fiscal, Conselho Tarifário e Conselho Técnico.
Embora o conselho de administração esteja encarregado de uma série de responsabilidades de supervisão
administrativa relacionadas com o bom funcionamento da organização, não tem responsabilidade directa de
supervisão para os outros conselhos. De acordo com o Artigo 9º, o conselho de administração é composto por três
directores nomeados pelo ministro que supervisiona o sector da energia e da água. É responsável pela definição e
aprovação das políticas e planos internos da autoridade, orçamentos anuais, actividade reguladora, actividades de
cobrança de receitas e outras acções necessárias.
Conforme detalhado no Artigo 25º, o Conselho Tarifário é o órgão especializado responsável por decidir sobre a
definição de medidas relacionadas com as actividades de estabelecimento de preços que se enquadram na jurisdição do
IRSEA nos sectores da energia e da água. Entre outros membros, o Conselho Tarifário é composto por representantes
de várias agências chave do sector do abastecimento de água, saneamento e higiene (WASH), incluindo:
• MINFIN (na qualidade de presidente);
• Um representante do ministério que supervisiona o sector;
• Ministério do Ambiente, MINAMB;
• Ministério da Economia e Planeamento, MEP;
• Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento, DNA; e
• Instituto Nacional de Recursos Hídricos, INRH.
Os membros do Conselho Tarifário são nomeados por um período de três anos. A nomeação e manutenção no cargo
dos membros do Conselho Tarifário são determinadas pelo superintendente sectorial do IRSEA, assim como o fim do
mandato de qualquer membro do conselho.
O Conselho Tarifário está especificamente incumbido da responsabilidade de:
• Emitir um parecer sobre as propostas e revisões da regulamentação tarifária;
• Emitir um parecer sobre a fixação de tarifas e preços; e
• Emitir um parecer sobre as propostas de fixação de tarifas e preços no prazo de 30 dias após a sua apresentação
pelo conselho de administração.
• É importante salientar que o Artigo 27º (3) especifica que os pareceres emitidos pelo Conselho Tarifário serão
adoptados pela maioria dos seus membros presentes.
Existem também quatro departamentos distintos dentro do IRSEA que prestam serviços executivos. Destes quatro,
o Departamento de Comércio, Tarifas e Preços é incumbido pelo Artigo 32º da definição dos valores iniciais, ajustes
e revisões das tarifas e preços para a energia eléctrica e dos preços para o abastecimento público de água e para o
saneamento. Está também mandatado para promover estudos relacionados com a definição de tarifas e para participar
nos estudos relacionados com a definição das taxas a cobrar.
o quadro continua na página seguinte
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Decreto

Autorizado a 28 de Dezembro de 2017, o Decreto Presidencial N.º 358/17 aprova as regras das Comissões

Presidencial N.º

Especializadas do Conselho de Ministros. As Comissões Especializadas são identificadas como senso a Comissão

358/17

Económica, a Comissão para a Economia Real e Comissão para a Política Social. A Secção II estabelece o mandato
da Comissão Económica como extensivo à avaliação e acompanhamento das políticas relacionadas com a gestão
macroeconómica, incluindo as áreas doas preços e rendimentos. Neste sentido, a Comissão Económica tem a tarefa de
garantir as medidas adequadas que apoiem o objectivo da política económica e social e uma gestão macroeconómica
eficaz. A comissão também tem a tarefa de monitorizar o comportamento dos preços na economia representada
pelos índices correspondentes, assim como avaliar e monitorizar a eficácia e eficiência dos instrumentos da política
monetária para a manutenção de preços estáveis.

Decreto

Publicado a 31 de Janeiro de 2018, o Decreto Presidencial N.º 24/18 constitui o MINEA e os seus órgãos subsidiários,

Presidencial N.º

incluindo o DNA. O Artigo 20º (2) (j) autoriza a DNA a propor estudos destinados a definir as tarifas aplicadas aos

24/18

serviços de abastecimento de água e de saneamento. Além disso, de acordo com o artigo 11º (2), o Gabinete de
Estudos, Planeamento e Estatística, GEPE, também está autorizado a participar em estudos relacionados com o
estabelecimento de taxas e tarifas a serem implementadas nos sectores da energia e da água.

Lei N.º 5/18

Promulgada a 10 de Maio, de 2018, a Lei N.º 5/18 estabelece os princípios e regras reguladores da concorrência
que se destinam a regular as actividades comerciais conduzidas por empresas públicas, empresas privadas, grupos
de empresas, uniões e associações de empresas ou outras entidades legais constituídas de facto ou por lei, mesmo
que temporariamente e tendo ou não personalidade jurídica. A lei proíbe um abuso de posição dominante, cuja
discriminação de preços contra diferentes compradores seja equivalente ou susceptível de impedir, distorcer ou
restringir a consideravelmente a concorrência. Além disso, são proibidos os acordos verticais entre empresas e
consumidores quando distorcem ou restringem a concorrência no mercado nacional, inclusive em relação a preços
discriminatórios que diferenciam fornecedores ou consumidores ou impõem preços excessivos sem justa causa.

Decreto

Promulgado a 12 de Junho de 2018, o Decreto Executivo Conjunto N.º 230/18 criou uma estrutura processual e um

Executivo

sistema de categorização para a regulamentação tarifária, de acordo com os Artigos 126º e 128º do Decreto Presidencial

Conjunto N.º

N.º 83/14. Com aplicabilidade nacional, o Artigo 3º prevê as seguintes oito categorias tarifárias para o abastecimento

230/18

de água que são cobradas a diferentes taxas:
• Doméstica social (famílias com baixos rendimentos e baixo consumo de água)
• Doméstica (consumo médio)
• Doméstica (consumo elevado)
• Comércio e serviços
• Indústria
• Girafa
• Fontes
• Água não tratada (actividades industriai e agrícola)
As tarifas devem ser compostas por um componente variável relacionado com a quantidade fornecida e consumida e
um componente fixo referente ao tipo de equipamento instalado e a sua manutenção. O Anexo I do Decreto fornece
valores específicos que devem ser utilizados para calcular as tarifas cobradas a diferentes categorias de clientes.
Consequentemente, uma vez identificada a província adequada e nomeada a categoria tarifária adequada, a
metodologia para a especificação tarifária estabelecida no Decreto Executivo Conjunto N.º 230/18 pode ser definida do
seguinte modo:
Consumo × tarifa variável × tarifa mensal fixa
= quantia facturada
o quadro continua na página seguinte
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Decreto

Autorizado a 12 de Outubro de 2018, o Decreto Presidencial N.º 240/18 representa o compromisso do governo de

Presidencial N.º

aplicar a Lei N.º 5/18 no estabelecimento de regras e procedimentos para regulamentar condutas e procedimentos

240/18

que restringem a concorrência e concentram as actividades comerciais. O Decreto tem uma grande âmbito, aplicável
a toda a actividade económica em Angola realizada por empresas privadas, entidades públicas, cooperativas e
associações comerciais. Nesse sentido, a actividade económica é definida como a produção, aquisição e fornecimento
de bens ou prestação de serviços para obter lucro.

Decreto

Editado a 21 de Dezembro de 2018, o Decreto Presidencial N.º 313/18 revoga o Decreto Presidencial N.º 199/15 que

Presidencial N.º

estabelece o IPREC. O Decreto estabelece a Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC) para o cumprimento

313/18

das funções previstas na Lei N.º 5/18 e no Decreto Presidencial N.º 240/18 e dar efeito a uma estrutura de gestão
mais robusta encarregada de monitorizar e fazer cumprir as medidas de protecção dos consumidores em matéria de
concorrência e regulação dos preços. O ARC tem a tarefa de regular, coordenar e supervisionar o mercado e apoiar
a implementação da política para as receitas e preços. O ARC também é responsável por garantir o cumprimento da
regra de concorrência estabelecida na Lei N.º 5/18 e supervisionar a formação de preços no mercado.
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ANEXO E

Princípios da Regulação
Tarifária
Houve um extenso debate entre estudiosos e profissionais sobre os princípios
orientadores necessários para criar estruturas tarifárias eficazes. Em termos
gerais, há um consenso de que as autoridades reguladoras devem considerar
simultaneamente vários factores concorrentes ao definir categorias de taxas.
Isso inclui a viabilidade financeira, a relação custo-benefício, eficiência de
serviço e aceitação social. Em essência, o objectivo das empresas de serviços
públicos é recuperar os custos operacionais e as despesas de capital, ao mesmo
tempo que fornece serviços de abastecimento de água acessíveis e disponíveis
para todos - uma proposta que não é fácil.
Embora os custos de produzir uma unidade de produção - o “custo marginal” seja geralmente considerado a base para mercados que funcionam bem, o
sector de WASH é de certa maneira único, tanto porque o custo de produção
depende do tempo (o que significa que a água é mais cara durante períodos de
pico da procura) e porque normalmente é necessário um investimento inicial
significativo. Consequentemente, o custo marginal a longo prazo, que permite
a variabilidade na capacidade do lado da oferta, é geralmente considerado
como sendo a medida mais adequada para avaliar os níveis tarifários, em
oposição ao custo marginal de curto prazo.
Existem também vários princípios fundamentais de relevância significativa
para a avaliação das tarifas. A necessidade de sustentabilidade financeira,
prestação de serviços equitativa e simplicidade, descritas a seguir têm uma
significativa importância:
• Sustentabilidade fiscal: A sustentabilidade dos fornecedores de serviços exige
que as tarifas sejam definidas de modo a ter em consideração os horizontes a
longo prazo e, de uma forma ideal, permitir que as empresas recuperem
totalmente o custo das operações. Isso exige uma avaliação holística dos
custos dos prestadores de serviços, abrangendo as operações diárias, a
manutenção, o investimento e a administração, e que os reguladores
reconheçam o princípio intrínseco de que a água tem valor e não pode ser
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puramente considerada um bem social a ser
subsidiado na sua totalidade pelo governo.
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• Simplicidade de concepção: As tarifas são melhor
desenvolvidas de modo a que a sua aplicação seja

• A prestação de serviços equitativos envolve uma

clara e compreensível por todos os interessados,

política não discriminatória em relação ao trata-

como decisores (governo), implementadores

mento dos clientes, excepto os custos variáveis

operacionais (serviços públicos) e beneficiários

para categorias de serviços distintas. Essa aborda-

dos serviços (clientes). Isso é essencial para

gem exige que as taxas e os encargos reflictam o

garantir que a estrutura tarifária seja realistica-

custo da água e a prestação de serviços relaciona-

mente capaz de ser implementada, supervisio-

dos incorridos por um operador eficiente. Isto exige

nada e de cumprimento obrigatório pelo governo.

normalmente a utilização limitada de subsídios

É também fundamental para salvaguardar os

cruzados para clientes dentro do mesmo sistema

interesses dos consumidores e tornar transparen-

de entrega e que seja considerado o impacto nos

tes as obrigações financeiras dos beneficiários

incentivos atribuídos aos serviços públicos.

dos serviços.

Diagnóstico do sector de WASH de Angola: Um apelo urgente à acção

Wilson Piassa/Banco Mundial

ANEXO F

Procedimentos para o
Estabelecimento de Tarifas
Existe uma variação significativa a nível internacional nos procedimentos
seguidos pelas autoridades reguladoras para o estabelecimento das tarifas, e é
importante notar que a prática, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, muitas vezes se afasta das melhores práticas por
várias razões relacionadas com a capacidade operacional e uma dinâmica única
no terreno.
Em países que têm um sector de WASH maduro, os reguladores normalmente
tentam recuperar os custos operacionais das instalações de distribuição de
água e de recolha e tratamento das águas residuais através das tarifas sem
dependerem de subsídios do governo central. Nos países em desenvolvimento,
os reguladores muitas vezes desconhecem que subsídios estão a ser concedidos, seja como resultado da sua falta de capacidade técnica e/ou falta de independência. A recuperação dos custos de investimento de capital é muitas vezes
mais desafiadora nos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos, uma vez que as taxas correspondentes se tornariam provavelmente rapidamente incomportáveis para os clientes desses países. Em vez disso, nessas
circunstâncias, a recuperação dos custos de capital é geralmente uma meta de
longo prazo das empresas de água locais, muitas vezes possibilitada pela obtenção de uma classificação de crédito e pela flutuação da sua dívida para financiar
projectos de capital.
Ao estabelecer as tarifas, os reguladores consideram um plano de negócios
apresentado pelas empresas de água locais que solicitam um aumento com
base na estimativa dos clientes servidos, clientes projectados e custos operacionais ajustados para indicadores de inflação e eficiência projectados, tais
como água não contabilizada, eficiência da facturação e das cobranças, e pessoal, entre outras considerações pertinentes. Os clientes existentes e projectados são a principal fonte de receitas derivadas das tarifas de água e esgotos,
assim como das taxas de ligação e dos contadores. As medidas de eficiência
como esforços para aumentar a facturação e a cobrança a todos os clientes servidos devem ser consideradas ao estimar as receitas e ao considerar as tarifas
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iniciais ou os seus ajustes. Os ajustes tarifários

solicitado. Os níveis de pessoal, os níveis salariais,

podem ser condicionados a um melhoramento des-

os níveis de horas extraordinárias e a quantidade

sas eficiências, em vez de serem apenas um aumento

de manutenção preventiva em relação à manuten-

das taxas para aumentar as receitas.

ção de emergência são medidas típicas de desempe-

Os custos operacionais nos sistemas de água e de

nho que os reguladores consideram ao avaliar se são

águas residuais são normalmente agrupados em cus-

necessários aumentos tarifários para cobrir custos

tos fixos e custos variáveis. Os custos operacionais

fixos elevados, ou se os níveis de pessoal devem ser

fixos abrangem normalmente a mão-de-obra e a

reduzidos para reduzir esses custos.

manutenção geral, enquanto os custos variáveis

O controlo dos custos variáveis é mais difícil por-

dizem principalmente respeito a produtos químicos e

que os caudais de bombagem e a quantidade de pro-

electricidade (ou combustível, dependendo da insta-

dutos químicos são normalmente ditados pela

lação). Os custos fixos são estimados pelo serviço

quantidade de água utilizada. No entanto, a redução

público local através da projecção dos custos opera-

da água não contabilizada (também chamada de

cionais, do nível de pessoal necessário, da remunera-

água que não gera receitas) através da eliminação de

ção e dos benefícios que recebem, e de uma provisão

ligações ilegais, eliminação de fugas no sistema e a

para a inflação anual. Os custos variáveis projectados

instalação de contadores são frequentemente medi-

são baseados na projecção da empresa para a procura

das para o aumento da eficiência prescritas pelo

ou fluxo para o(s) próximo(s) ano(s), incluindo uma

regulador para reduzir os custos operacionais variá-

provisão para a inflação. Taxas de produção mais ele-

veis e aumentar as receitas, ao invés de aumentar as

vadas resultam em custos de produtos químicos mais

tarifas.

elevados para tratar a água, e as bombas devem fun-

Em muitos países, as tarifas são insuficientes para

cionar com mais frequência ou com caudais mais ele-

permitir a recuperação dos custos pelos serviços

vados, o que leva a um maior consumo de energia.

públicos. Consequentemente, é necessário conside-

Tal como para as receitas, a eficiência no controlo

rar o papel e a função dos subsídios para cobrir o

dos custos operacionais também deve ser revista e

défice das receitas, assim como entender como

ponderada pelo regulador ao estabelecer as tarifas

podem

iniciais, ou ao considerar um ajuste tarifário

político.
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ANEXO G

A Economia Política dos
Subsídios
Uma definição técnica dos subsídios é uma contribuição financeira dos governos
ou de um agente do governo que confere um benefício aos beneficiários. No
sector de WASH, os subsídios estão geralmente agrupados em duas categorias:
os que vão directamente para o utilizador e os que vão para o serviço público.
Independentemente do tipo de subsídio em questão, o objectivo fundamental
é reduzir o custo mensal dos serviços de abastecimento de água e de saneamento
para o utilizador ou para um subconjunto de utilizadores. Isto pode ter efeitos
profundos e duradouros na economia e na distribuição de rendimentos.
A motivação proclamada para a utilização de subsídios é melhorar o bemestar social dos pobres, facilitando o seu acesso e utilização da infra-estrutura
e dos serviços públicos, assim como redistribuir recursos para aumentar o seu
poder de compra. No entanto, na realidade, a maioria dos subsídios ao
abastecimento de água e saneamento (baseados no consumo) provam ser
regressivos.
Na maioria dos casos, os serviços para os consumidores subsidiados são
possíveis através de transferências financeiras de receitas fiscais gerais do
governo para os serviços públicos, que podem ser sob a forma de projectos de
capital, transferências antecipadas únicas ou transferências recorrentes para
cobrir receitas ou défices operacionais. Os serviços públicos também beneficiam
de uma ampla gama de subsídios menos visíveis, também chamados subsídios
implícitos, que incluem a subavaliação dos preços dos insumos de combustível
e da água bruta para a produção de água. Além disso, muitos serviços públicos
utilizam subsídios cruzados dentro da sua base de clientes para melhorar a
acessibilidade do serviço para grupos específicos de utilizadores.
Um exemplo bastante comum de um subsídio cruzado no sector do abastecimento de água é a cobrança de uma tarifa mais elevada aos utilizadores comerciais e industriais para que os indivíduos, especialmente os pobres, possam
pagar uma tarifa que pode ser inferior ao custo de prestação do serviço. Este é
o caso das tabelas tarifárias de 2018 para cada província de Angola, uma vez
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que as tarifas comerciais e industriais são significati-

Diferentes grupos de interesse (nomeadamente,

vamente mais elevadas do que mesmo o bloco de

consumidores domésticos, industriais e agrícolas)

maior utilização para consumo doméstico.

terão diferentes níveis de influência de lobby e nor-

Em termos de realpolitik, a concessão de subsídios

malmente procurarão resistir a mudanças políticas

é geralmente do interesse dos decisores governa-

para limitar os subsídios, exercendo pressão tanto

mentais, uma vez que podem ter um impacto signifi-

financeira como nas eleições. Por esta razão, é essen-

cativo na sua aceitação política junto dos eleitores.

cial que a intenção, âmbito, escala e beneficiários dos

Esta é uma questão significativa em relação à forma

subsídios sejam claramente definidos e apresentados

como os subsídios são concebidos pelos governos,

de forma transparente. Se isso não for feito, existe o

sendo potencialmente uma ferramenta política e não

potencial de os subsídios se tornarem numa ferra-

técnica. Em muitos casos, as burocracias apoiam

menta para a compra de votos e o favoritismo político

muitas vezes a consolidação institucional dos sub-

em detrimento do erário público. Fundamentalmente,

sídios como parte da “ordem natural”, altura em que

isto exige regras transparentes para a atribuição de

as tentativas para limitar ou remover esses direitos se

subsídios e a definição de objectivos que sejam sus-

tornam politicamente perigosas.

tentados por uma governação eficaz.
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ANEXO H

Visão Geral das Empresas
de Água e Saneamento
Provinciais de Angola
Província
Luanda

Estatuto da
empresa
Activo

Assistência técnica
Assistência pendente do

Instrumento de autorização
Decreto N.º 72-A / 01

projecto PDISA do Banco
Mundial
Benguela

Activo

Sem assistência

Decreto Executivo Conjunto N.º 418/13

actualmente
Lobito

Activo

Sem assistência

Decreto Executivo Conjunto N.º 405/13

actualmente
Cabinda

Activo

AfDB

Decreto Executivo Conjunto N.º 475/16

Bengo

Activo

AfDB

Decreto Executivo Conjunto N.º 276/17

Cuanza Sul

Activo

AfDB

Decreto Executivo Conjunto N.º 314/17

Namibe

Activo

AfDB

Decreto Executivo Conjunto N.º 477/16

Cunene

Activo

AfDB

Decreto Executivo Conjunto N.º 395/13

Lunda

Activo

AfDB

Decreto Executivo Conjunto N.º 313/17

Lunda Sul

Activo

AfDB

Decreto Executivo Conjunto N.º 312/17

Bié

Activo

PDISA do Banco Mundial

Decreto Executivo Conjunto N.º 403/13

Cuanza

Activo

PDISA do Banco Mundial

Decreto Executivo Conjunto N.º 418/13

Huambo

Activo

PDISA do Banco Mundial

Decreto Executivo Conjunto N.º 8/14

Huíla

Activo

PDISA do Banco Mundial

Decreto Executivo Conjunto N.º 311/17

Malanje

Activo

PDISA do Banco Mundial

Decreto Executivo Conjunto N.º 404/13

Moxico

Activo

PDISA do Banco Mundial

Decreto Executivo Conjunto N.º 473/16

Uíge

Activo

PDISA do Banco Mundial

Decreto Executivo Conjunto N.º 396/13

Cuando

A aguardar

Sem assistência

N/A

Cubango

informação

Zaire

A aguardar

Sem assistência

N/A

Norte

Norte

informação
Nota: AfDB = African Development Bank; PDISA = Projecto de Desenvolvimento Institucional para o Sector
da Água do Banco Mundial.
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ANEXO I

Despesa per Capita por Governo
Central e Governos Provinciais,
por Subsector, 2014–18
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Sanitation

Supply

Water

2014

-

Zaire

371.54

National

-

-

-

-

-

102.24

289.78

44.85

108.15

156.38

109.77

-

94.87

977.59

236.37

377.75

-

9.04

-

112.01

-

234.93

90.53

2018

-

-

-

-

46.19

-

27.12

81.29

999.02

308.36

6.37

1,007.80

469.29

2,774.25

810.83

577.01

-

-

98.41

4,166.95

6,243.83

1,681.47

531.04

-

1,262.22

172.91

266.27

7.92

2,020.79

-

47.15

63.64

-

28.27

382.00

379.45

39.02

2,870.82

122.43

-

411.02

547.69

-

-

87.51

2014

59.51

-

-

-

-

164.55

177.88

347.55

-

707.08

52.52

-

939.07

8,359.23

2,689.67

711.41

-

-

-

-

280.39

4,461.60

574.61

2017
1,249.07

Malanje

-

Benguela

-

-

-

90.09

194.78

3.06

317.37

-

-

-

-

555.85

-

-

-

-

-

-

8,830.18

1.55

-

2016
585.30

-

-

Bengo

2015
514.05

Moxico

12.05

Luanda

-

316.66

Cuanza Sul

Lunda Norte

54.12

Cuando Cubango

1,343.30

1,183.04

Hufla

Cunene

-

-

Cabinda

Ui’ge

-

Bie

-

-

Moxico

Huambo

-

Benguela

2,976.14

-

Lunda Sul

Namibe

-

12,228.46

Bengo

Cuanza Norte

29.14

-

540.69

Malanje

Lunda Norte

Luanda

Central Government

-

-

-

7.23

0.73

4.98

89.03

2,901.47

-

117.12

53.74

104.63

41.79

65.96

17.57

60.13

104.63

22.06

117.40

3,059.76

4,604.99

62.74

441.80

11.35

2015
6.77

2016

-

-

-

2017

-

-

-

32.89

1.91

1.92

50.06

689.00

62.95

70.26

19.02

46.46

87.77

278.50

81.24

61.25

57.14

25.26

41.70

89.66

117.06

208.24

22.25

86.50

-

-

-

-

3.17

26.96

105.19

313.96

138.50

121.63

60.06

97.31

67.93

609.85

97.81

102.32

90.96

21.24

123.93

2,415.51

333.93

121.20

159.83

2.99

2018

o quadro continua na página seguinte

116.70

0.08

1.26

30.99

290.16

20.02

96.64

36.31

59.03

66.17

50.53

68.30

32.20

56.54

60.71

65.91

65.36

130.63

345.88

61.87

Provinces
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-

Ui’ge

Zaire

Hufla

-

-

-

-

-

2018

-

41.14

-

-

81.56

-

44.61

-

2014

11.88

Cuanza Sul

Namibe

National

287.56

-

-

-

-

-

2017

Cuanza Norte

-

-

-

-

-

2016

Central Government

40.04

-

-

-

-

-

2015

Cunene

Cuando Cubango

-

Huambo

Fonte: Banco Mundial 2019c.

Sanitation

-

Cabinda

Bie

Lunda Sul

2014

1.08

8.59

-

112.30

-

158.45

11.11

7.62

-

13.31

-

-

-

2016

0.22

-

-

-

-

6.37

-

-

-

34.35

Provinces

98.58

-

-

2015

1.63

-

-

-

-

82.59

-

-

-

43.15

-

-

-

2017

2.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.39

-

-

2018
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