Água e Saneamento- Sofala, Manica e Tete
Nome do Projecto: Construção e manutenção de
fontes de água nas comunidades rurais da Província
de Sofala, Manica e Tete

País: Moçambique

Local de implementação: Distritos de Sussudenga,
Muatize, Machaze, Mussorize e Caia/Chemba

Quadro de Pessoal Técnico afecto:
Trabalhadores sociais

Endereço da Entidade Contratante: DPOPH das
No do Pessoal: 9
Provincias de Tete, Manica e Sofala
Data do Início: 2006
Data do Fim: permanente
Nome de Consultores Associados: N/A

Valor aproximado dos Serviços: uma media de
100.000,00 USD por ano

Nome do Quadro Sénior: Eng Zemba, tecnico Dionisio, tecnico Chapare e Júlio Samo, Domenico
LIUZZI supervisor
Descrição do Projecto:
O projecto visava estabelecer mecanismos de racionalidade e sustentabilidade no abastecimento de
água potável, por outro lado, contribuir para a melhoria do estado geral de saúde da população, através
da informação e formação da população, sobretudo das mães, sobre os comportamentos que previnam
as doenças e sobre os cuidados sanitários. (programas governamentais de Agua e Saneamento:
SANTOLIC, PHAST, BOMBAS AFRIDEV)
Foram desenvolvidas actividades com vista a alcançar os resultados do projecto junto das comunidades
beneficiárias, com se segue:
-

Formação da equipa de extensionistas e de pessoas das comunidades que viriam a trabalhar
juntamente
- Construção de fontes de água e recuperação das bombas avariadas
- Apresentação do projecto aos administradores locais e líderes tradicionais
- Instituição dos comités de gestão de bombas de água e de outras fontes que necessitassem de
manutenção.
- Estudo das formas de captação de água na zona interessada por cada comité
- Realização de palestras sobre gestão das fontes de água e dos comportamentos dos indivíduos que
permitem uma sustentabilidade das mesmas
- Publicação e distribuição de panfletos, com todas informações dadas nas palestras e de outras fontes
para conselhos
- Acompanhamento e monitoria das actividades e novos ciclos de palestras à comunidades, incluindo
seminários técnicos específicos para os gestores das bombas e para os activistas na área da
prevenção sanitária.
O programa teve grande impacto em todas as comunidades, visto que os efeitos das actividades foram
mais fortes e prolongados, com reforço psicológico das mensagens nos materiais de educação,
distribuídos. Com isso, o grupo-alvo tem elevado índice de educação comunitária no uso da água
potável, captação e gestão dos recursos hídricos.
Descrição dos Actuais Serviços Providos pelo Pessoal: Angariação de fundos para a Assistência técnica
aos comités e reciclagem dos activistas comunitários pelos extensionistas.

