
PEQUENOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PROMOÇÃO DE HIGIENE 

E SANEAMENTO (ORATTA) 

É um projecto de Água, Higiene e Saneamento promovido pela HELVETAS Swiss Intercoorporation e implementado em parceria 

com o Governo de Moçambique, com o envolvimento do Sector Privado (Operadores dos Sistemas, Artesãos), Comités de Água 

e Saneamento e as comunidades das províncias de Nampula, concretamente nos distritos de Eráti, Mecubúri, Memba e Nacarôa, 

e Cabo Delgado nos distritos de Chiúre, Macomia e Ancuabe. 

Melhoria das condições de vida de mulheres e homens em áreas rurais através da implementação de actividades de promoção 

de Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene, contribuindo para a redução de doenças de origem hídricas e alavancar o 

acesso aos serviços sustentáveis.  

Abril de 2014 —  Dezembro de 2017 DURAÇÃO DO PROJECTO 

OBJECTIVO E ABORDAGEM 

FOCO GEOGRÁFICO  

• Instituições públicas: Direcção Nacional de 

Água (DNA); Administração das Infra-Estruturas 

de Água e Saneamento (AIAS), Direcção 

Provincial de Obras Públicas, Habitação e 

Recursos Hídricos (DPOH), Serviços Distritais de 

Planeamento e Infra-estrutura (SDPI); Governos 

distritais. 

• Comité de Água e Saneamento (CAS) 

• Operadores privados dos sistemas de 

abastecimento de água  

  PARCEIROS 



Os principais beneficiários são homens e mulheres (cerca de 17.000/ 18.622 pessoas) das vilas abrangidas pelos sistemas de 
abastecimento de água (Distrito de Chiúre, localidade de Mahipa e a comunidade de Juravo) na província de Cabo Delgado e 
Província de Nampula, distrito de Nacarôa, Hurucune, Memba, Nahipa e vila sede do distrito de Mecubúri, perfazendo um total 
de 20.000 beneficiários envolvidos por intervenções de promoção da higiene.  

FINANCIAMENTO 

O orçamento do projecto é de 1.264.570 Francos Suíços (CHF), co-financiado pela Cooperação Suíça (SDC) e HELVETAS 
Swiss Intercooperation. 

 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Construídos e reabilitados 5 sistemas de Abastecimento de Água em Nacopo, Nahipa, Mahipa, Memba e Mecubúri 

Sede 

 45.552 sensibilizadas para Mudança de Comportamento sobre Higiene e Saneamento 

 Melhoria da capacidade de Planificação, Supervisão e Monitoria dos Serviços - PPP Canvas elaborados e 

implementados (SAA) 

 Realizadas 12 sessões de auscultações Públicas 

 Melhorada a capacidade local do sector privado para o fornecimento de produtos de saneamento 

 Melhorada a capacidade de Operadores Locais em termo de Manutenção Sustentável de Fontes de Água - Artesãos  

nos distritos de Mecubúri, Nacarôa, Chiúre, Ancuabe, Eráti 

 Melhorada a Capacidade dos Operadores na Operação, Manutenção e Gestão Sustentável dos Sistemas de 

Abastecimento de Água. 

BENEFICIÁRIOS 

 

“Antes  do projecto, nós 

recorríamos aos poços e rios para 

obter água para o consumo. 

Muitas vezes, tínhamos de 

percorrer longas distâncias, mais 

de quatro quilómetros. Hoje, a 

nossa vida mudou bastante, pois 

temos água potável todos os dias 

próximo de casa”.  

Sofia Aiuba, residente da vila de 
Ancuabe-sede 


