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Visão Geral
Este relatório resume os principais resultados e recomendações da investigação
realizada recentemente sobre os obstáculos ao acesso ao financiamento climático para
serviços sustentáveis de água, saneamento e higiene (WASH) em Moçambique.
A WaterAid encomendou esta análise ao Instituto de Desenvolvimento Internacional
(ODI) em 2016 como parte da Iniciativa da WaterAid sobre o Financiamento Climático,
que tem como objectivo identificar as mudanças necessárias para garantir que uma quota
do financiamento climático é disponibilizada para aumentar a segurança hídrica e a
resistência ao clima das pessoas que vivem com escassez de ASH. A ODI realizou
investigação no terreno e entrevistas em Moçambique e dois outros Países Menos
Desenvolvidos: Madagáscar e Timor-Leste.
A WaterAid está a trabalhar em Moçambique com parceiros através do governo, da
sociedade civil, das organizações internacionais, da comunidade e do sector privado,
para transformar estes resultados em acções. O nosso objectivo é assegurar que os
responsáveis pelas decisões reconheçam realmente o ASH como uma componente
essencial para a adaptação às mudanças climáticas e aumentar a resistência das
comunidades a estas ocorrências. Damos as boas-vindas aos novos parceiros
interessados em apoiar esta missão contribuindo para a especialização técnica,
capacidades de investigação e optimização de capacidades ou financiamento. Se desejar
informação adicional, por favor contacte Florencio Marerua em
florenciomarerua@wateraid.org.
Por que razão é necessário o financiamento climático para apoiar a água, o
saneamento e a higiene em Moçambique?
Como país menos desenvolvido e depois de ter passado por um conflito armado que
durou vários anos , Moçambique é extremamente vulnerável aos impactos das
calamidades naturais e das mudanças climáticas. Os impactos tais como o aumento de
temperatura, as inundações, os desabamentos, as secas, as inundações costeiras e o
aumento do nível do mar - juntamente com os baixos níveis de capacidade de adaptação
- ameaçam prejudicar o progresso do desenvolvimento do país.
As mudanças climáticas podem reverter muitas das vitórias fundamentais conseguidas
para aumentar o acesso aos serviços de WASH em Moçambique até à data,
especialmente entre as populações mais pobres e mais vulneráveis que já lutam com
muitas outras dificuldades que se sobrepõem. Os serviços de ASH sustentáveis são uma
característica fundamental das comunidades resistentes. É, portanto, de importância
crítica, que os governos e os parceiros de desenvolvimento integrem o risco climático nas
políticas, programas e projectos de ASH - não só para que os serviços de ASH sejam
verdadeiramente sustentáveis, mas também como fundação para se conseguiralcançar
muitas das Metas do Desenvolvimento Sustentável (SDGs).
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Em 2009, na 15ª Convenção do Quadro da ONU sobre as Mudanças Climáticas
(UNFCCC), que se reuniu em Copenhaga, os países industrializados comprometeram-se
a, em conjunto, mobilizar USD100 mil milhões por ano até 2020 para ajudar os países em
desenvolvimento a abordar os riscos apresentados pelas mudanças climáticas; em Paris
em 2015, ampliaram este compromisso até 2025. No entanto, apesar das mudanças
climáticas estarem a aumentar, a comunidade internacional de desenvolvimento está
preocupada por os países mais vulneráveis não estarem "prontos de um ponto de vista do
financiamento climático" e necessitarem de apoio institucional considerável para
efectivamente terem acesso, gastarem e gerirem os fundos.
Actualmente, sómente 47,3% da população de Moçambique tem acesso a a água segura,
enquanto apenas 23,6% tem acesso a saneamento básico1 - e no entanto, as despesas
públicas no sector da água têm estado a diminuir desde 2010.2 Moçambique é o 31º país
mais vulnerável ao clima3 e sofre eventos atmosféricos extremos quase anualmente.
Encontra-se ajusante de bacias hidrográficas partilhadas, tem uma costa longa e planícies
a nível do mar ou abaixo do mesmo. Prevê-se que as alterações na precipitação e na
temperatura, assim como o aumento de intensidade e frequência das secas e inundações,
afectem o país duramente durante os próximos 20 anos e não só.4 As pessoas vão sentir
muitos destes efeitos devido ao acesso reduzido às provisões de água segura e danos às
infra-estruturas de ASH - muitas das quais já se encontram sob grande pressão. Calculase que as calamidades relacionadas com o clima tenham custado à economia nacional
USD1,74 mil milhões durante o período de 1980 a 20035 e, sendo os serviços de ASH
actualmente ainda muito limitados, há necessidade de acções urgentes para reduzir o
impacto potencial de eventos futuros.
Há razões para se ser optimista. Apesar de um conflito interno prolongado, Moçambique
fez progressos significativos durante os últimos 20 anos, com um crescimento anual do
PIB de 7,4%.6 Em termos de financiamento climático, recebeu USD147 milhões entre
2003 e 2016, a maioria dos quais foram canalizados para projectos de adaptação.7 Dentro
da próxima década, prevê-se que os fluxos de financiamento internacional climático para
Moçambique aumentem significativamente8 à medida que o país continua a desenvolver
as políticas e programas de mudanças climáticas, incluindo as associadas à Convenção
do Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC).
Apesar de ser o terceiro maior recebedor de financiamento climático internacional em
África até à data, os níveis de desembolso em Moçambique continuam a ser baixos. A
provisão do financiamento climático é dificultada pelas capacidades técnicas fracas, uma
monitorização pouco fiável e preocupações dos doadores sobre a governação. Para além
do mais, a revelação em 2016 de USD 1,4 mil milhões de dívida oculta atrasou a
economia e reduziu significativamente a confiança dos doadores,9 tendo o Fundo
Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Departamento para o Desenvolvimento
Internacional do Reino Unido suspendido toda a ajuda.
Como resultado, a posição fiscal de Moçambique vai ser equilibrada até ao final da
década e é provável que reduza a flexibilidade do governo em relação à alocação de
financiamento para os serviços básicos. Apesar de os doadores principais estarem
cépticos sobre o papel que as mudanças climáticas poderiam desempenhar para apoiar o
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ASH no futuro imediato, há mudanças essenciais que Moçambique pode procurar
executar para melhorar a própria capacidade de aplicar, garantir e gerir o financiamento
climático.
Quais são os principais factores de capacitação e os obstáculos em Moçambique?
Já existem algumas componentes essenciais para apoiar o aumento do acesso ao
financiamento climático em Moçambique. Para além da experiência existente em garantir
financiamento climático (incluindo para actividades relacionadas com ASH), o governo
integrou as mudanças climáticas em muitas políticas e planos nacionais.
No entanto, ainda há grandes obstáculos que impedem o acesso de Moçambique e a
utilização de fundos internacionais para o clima, especialmente para ASH. Esta
investigação examinou o contexto político nacional e os contextos institucionais e de
gestão financeira para identificar acções que tanto os protagonistas do governo como os
não governamentais poderiam realizar para ter acesso ao financiamento climático para
políticas e intervenções de ASH.
Contexto político nacional
Apesar de Moçambique não ter uma legislação nacional específica para o clima,
desenvolveu uma estrutura política nacional exaustiva que define uma estratégia para
actuar sobre a mitigação e adaptação ao clima. O governo está actualmente em processo
de apresentar a Segunda Comunicação Nacional à UNFCCC e uniformizar o programa de
acção do Plano Nacional de Adaptação (NAP) com a Estratégia Nacional.10
O plano de cinco anos do governo (2015-2019)1 atribui prioridade às acções sobre as
mudanças climáticas através de sectores, incluindo uma declaração clara de que é da
responsabilidade do governo garantir a sustentabilidade e gestão transparente dos
recursos nacionais e meio ambiente do país, a ser conseguido através da produção de
conhecimentos sobre a redução do risco e adaptação, e reduzindo a vulnerabilidade das
comunidades, da economia e da infra-estrutura. No entanto, apesar de declarar um
compromisso claro para com as políticas climáticas correntes e de proporcionar uma
estrutura para dar prioridade às pessoas mais vulneráveis às mudanças climáticas, os
planos dizem pouco, especificamente sobre a pobreza como dimensão da vulnerabilidade
e do risco. A Estratégia Nacional de Moçambique11 estipula que se deve dar atenção
especial às mulheres, às crianças, às pessoas idosas, às pessoas portadoras de
deficiência e às pessoas que sofrem de doenças crónicas, mas entre os diversos
documentos que abordam estas questões, sómente a Comunicação Nacional Inicial12
(relatórios à UNFCCC identificando as metas nacionais de redução das emissões até
2020, e prevendo recursos financeiros significativos necessários para ajudar os países
desenvolvidos a combater o aquecimento global) faz referência à necessidade de dar
prioridade às pessoas mais pobres .
Deve-se assinalar no entanto que estas políticas reconhecem que os impactos das
mudanças climáticas vão ser transmitidos em grande parte através da água e que é
1

Plano Quinquenal do Governo define as prioridades do GdM e os objectivos de desenvolvimento, e
é aprovado pelo Parlamento.
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importante tomar em consideração todo o ciclo da água. A Estratégia Nacional13 apela
para o aumento da capacidade de capturar, armazenar, tratar e distribuir a água e
eliminar as águas residuais e a Intended Nationally Determined Contribution – INDC
(Contribuição Nacionalmente Determinada Pretendida) de Moçambique pede uma infraestrutura hidráulica resistente ao clima.14 A Política Nacional da Água de Moçambique
destaca as inundações como um risco específico, mas reconhece que outros perigos, tal
como as secas, apresentam dificuldades significativas ao desenvolvimento sustentável,
definindo a intenção de construir resistência a estes riscos. A Política Nacional da Água,
entretanto, dá explicitamente prioridade às necessidades das pessoas mais pobres, mas
não menciona a vulnerabilidade das mesmas às mudanças climáticas.15
Apesar deste progresso encorajador, alguns protagonistas no governo têm até agora
considerado as mudanças climáticas como uma questão ambiental a ser tratada com
base em cada projecto , o que dificultou a implementação das políticas climáticas
principais e também a audição dos defensores do clima nos debates do sector de ASH. É
um desafio significativo à política porque a natureza interdisciplinar das mudanças
climáticas significa que tem de haver envolvimento constante entre os responsáveis pelas
decisões sobre as mudanças climáticas e os outros ministérios.
Eficácia institucional
Tanto os protagonistas do governo como os não governamentais fizeram um esforço
concertado para manter as mudanças climáticas na ordem do dia em Moçambique. Duas
vezes por ano o Primeiro Ministro preside o Conselho Nacional para o Desenvolvimento
Sustentável (CONDES) que convoca os ministros de diversos sectores para promoverem
a implementação da política ambiental, e também coordena a política e o planeamento de
alto nível sobre as mudanças climáticas. A Unidade das Mudanças Climáticas (conhecida
como a UMC) é a agência principal do governo que lida com as mudanças climáticas, e é
responsável por monitorizar e produzir relatórios sobre a Estratégia Nacional. Também
proporciona assistência técnica a outros ministérios e trabalha com o Grupo
Interinstitucional para as Mudanças Climáticas (GIIMC) para proporcionar uma plataforma
visando a discussão e o envolvimento em questões climáticas entre os peritos técnicos
através do governo, assim como da sociedade civil e do sector privado.
No entanto, há falta de cooperação, uma vez que algumas agências de ASH não sabem
da existência da Unidade das Mudanças climáticas e não há uma coordenação
transversal entre os ministérios relevantes ou porque os recursos existentes serem
escassos. Para além do mais, as alterações periódicas à estrutura do governo criam
incerteza sobre as funções e responsabilidades assim como perda de conhecimentos
institucionais vitais.
O governo reconheceu estes problemas e por isso as agências de ASH estão agora a
envolver-se activamente nos sectores da agricultura e do ambiente para discutir a
resistência (??). Estas agências também já estão a monitorizar o trabalho em progresso
sobre a resistência ao clima que está em conformidade com a Estratégia Nacional. A nível
subnacional, tanto a Estratégia Nacional como o sistema nacional de monitorização e
avaliação (SNAMMC) recomendam a utilização de planos de adaptação local como um
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meio de integração das questões climáticas e de melhorar a resistência climática a nível
distrital e da comunidade. Apesar da abordagem ser encorajadora, os resultados até à
data foram limitados. Por exemplo, até 2015, sómente 14 dos 128 distritos tinham incluído
acções sobre as mudanças climáticas nos orçamentos anuais distritais,16 e mesmo esses
deviam-se em grande parte a um apoio considerável por parte das agências
internacionais.
Há diversas plataformas de ASH que permitem a representação de intervenientes
importantes tanto do governo como da sociedade civil, mas as questões sobre as
mudanças climáticas não têm merecido uma atenção proeminente. A principal plataforma
do sector - o Grupo de Água e Saneamento (GAS) - opera como uma consultoria e fórum
de discussão técnica para o sector de ASH, reunindo uma gama variada de profissionais
do sector hídrico. Até à data, o GAS não se envolveu proactivamente nas discussões
sobre as mudanças climáticas.
Gestão das finanças públicas nacionais
Para as instituições de financiamento climático internacionais, um factor determinante
importante sobre se irão investir nos planos das mudanças climáticas de Moçambique tem
a haver com a capacidade de Moçambique gerir prudentemente os fundos para o clima.
Portanto, as considerações mais gerais de gestão financeira pública são fundamentais.
Durante os últimos 15 anos houve uma melhoria significativa no sistema público de
gestão financeira de Moçambique, mas continua a haver dificuldades. A legislação sobre
o orçamento atrasa-se até depois do início do ano fiscal e os níveis de execução são
baixos. Em 2014, houve uma variação de 28% entre as despesas orçamentadas e
executadas,17 provavelmente devido aos níveis elevados de redistribuições orçamentais
permitidas sem a necessidade de aprovação legislativa, mas também devido às
deficiências no planeamento, e nos processos orçamentais a nível institucional.
As revelações que dizem respeito à dívida não divulgada em 2016 puseram em causaa
credibilidade fiscal e fizeram com que cessase o apoio dos doadores para o orçamento.
Apesar de a situação da dívida não ter ajudado a melhorar a estabilidade financeira de
Moçambique, as causas podem remontar aos processos políticos, em vez de serem uma
falha fundamental no sistema de gestão das finanças públicas.
Em termos de financiamento climático, há falta de medições fiáveis de quantas despesas
públicas foram dedicadas especificamente a acções sobre mudanças climáticas, e apesar
de haver planos para monitorizar os fluxos do financiamento climático, os mesmos ainda
têm de ser implementados.18 Uma análise recente do orçamento estatal revelou um
aumento considerável no financiamento público para as acções sobre as mudanças
climáticas. Por exemplo, os orçamentos estatais anuais mostram que de 2014 a 2015, a
atribuição do orçamento para as acções sobre as mudanças climáticas aumentou de
USD6,8 milhões para USD42,7 milhões.19 No entanto, isso não significa necessariamente
que houve um aumento nas despesas para o desenvolvimento de acções ligadas às
mudanças climáticas; pode apenas significar um aumento do que se considera uma
actividade relacionada com o clima.
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A análise do orçamento de estado20 demonstra sinais encorajadores, havendo 40 itens
nas linhas do orçamento que abordam questões de mudanças climáticas, e ainda mais
encorajador é que são desembolsadas através de diversas agências governamentais, o
que sugere que os ministérios através do governo estão a começar a incluir as mudanças
climáticas nos planos anuais do sector. Em 2015, 96,5% das despesas climáticas de
Moçambique foram atribuídas a programas relacionados com a adaptação, dos quais 70%
das despesas capitais totais foram para dez projectos relacionados com ASH.21
Quais são as próximas etapas?
No geral, o cenário político de Moçambique, as instituições e o sistema da gestão
financeira pública são de forma abrangente, propícios a atrair financiamento climático
adicional, apesar de isso poder ser difícil a curto prazo devido à fraca capacidade
institucional para desenvolver e gerir projectos que satisfaçam os padrões e os requisitos
do financiamento climático. Para garantir fundos de médio a longo prazo, é necessário um
esforço coordenado grande para garantir que os fundos serão usados para apoiar
serviços de ASH sustentáveis e dar prioridade às regiões e grupos mais pobres e mais
vulneráveis. Como ponto de partida, os intervenientes devem desenvolver um
entendimento comum dos riscos principais para o ASH, particularmente para as
populações mais pobres, e como podem ser abordados de modo a atenderem tanto às
prioridades dos fundos climáticos como os objectivos do desenvolvimento sustentável.
Para aumentar a probabilidade de garantir financiamento climático internacional para as
actividades relacionadas com ASH, o Governo de Moçambique poderia tomar em
consideração:


Desenvolver uma política para o sector de ASH sobre mudanças
climáticas (um "plano" de ASH para a adaptação e resistência), baseandose nas lições aprendidas e num potencial interesse político como resultado de
calamidades naturais recentes. Este plano do sector poderia ser usado para
produzir informação para as políticas fundamentais, tal como a NAP, que
poderia criar uma ponte entre os departamentos e a Unidade das Mudanças
Climáticas.



Incentivar a cooperação entre ministérios sobre as mudanças climáticas e
questões de ASH. O desenvolvimento do plano proposto para o sector poderia
ajudar a consolidar a cooperação, que poderia ser acompanhada pela
nomeação de pontos focais no âmbito de ministérios relevantes e a respectiva
atribuição de recursos adequados. A colaboração a nível subnacional também é
vital e os ministérios devem dar prioridade à criação de relações de trabalho
fortes com as agências a nível provincial e distrital e optimizar as capacidades
das mesmas.



Atribuição de prioridade ao desenvolvimento das propostas de
financiamento que abordem ASH e as mudanças climáticas e cumprir os
critérios estritos definidos pelos fundos internacionais para o clima. Uma
vez mais, o plano do sector de ASH sobre as mudanças climáticas deve apoiar
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a criação de propostas financiáveis, à medida que Moçambique se baseia nas
muitas acções positivas que tomou para integrar as mudanças climáticas. As
propostas devem delinear claramente os planos para a sustentabilidade a longo
prazo das acções de mitigação e adaptação depois de os compromissos iniciais
de financiamento terminarem.
Em paralelo, há oportunidades claras para a WaterAid e outras organizações
envolvidas em ASH e nas mudanças climáticas trabalharem em conjunto para
reforçar a especialização técnica e a advocacia sobre ASH resistente ao clima em
Moçambique. As prioridades devem incluir:


Consolidar os conhecimentos e conselhos entre as associações que trabalham em
ASH e em mudanças climáticas. Os parceiros poderiam ajudar ao exprimir
claramente o que são as abordagens de ASH resistentes ao clima, usando as
lições aprendidas das calamidades naturais e da variabilidade climática a longo
prazo. Também poderiam atribuir prioridade à identificação de áreas e grupos "de
risco", à avaliação de opções de adaptação diferentes e à potencial integração das
mesmas nas actividades existentes (por exemplo, planeamento da segurança
hídrica) e à monitorização e avaliação dos resultados. Vai ser mais eficaz se as
organizações da sociedade civil colaborarem para identificar lacunas colectivas nos
conhecimentos e na experiência e trabalharem reciprocamente para melhorar as
capacidades.



Apoiar a elaboração de políticas e programas de ASH resistentes ao clima, tal
como no âmbito do novo NAP, em conformidade com os planos de trabalho da
Unidade das Mudanças Climáticas, e potencialmente através do plano do sector de
ASH sobre as mudanças climáticas proposto acima, usando as plataformas
existentes tal como GAS e GIIMC.



Proporcionar contribuições para o processo de revisão da Política Nacional de
Águas através do GAS, defender a inclusão das considerações das mudanças
climáticas e atribuir prioridade especificamente à consideração das necessidades
das populações mais pobres e mais vulneráveis ao clima.
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