
Serviços Sustentáveis de Água,
Saneamento e Higiene nas Escolas
de Moçambique: a COVID-19 como
oportunidade para a mudança
positiva.
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Prefácio
A ligação entre o acesso à Água, ao Saneamento e á Higiene (ASH) e a educação nunca foi tão debatida como nos dias que 
correm. E a razão é óbvia, a Covid-19, uma pandemia que está a impactar negativamente o mundo e, ao mesmo tempo, 
constituí uma oportunidade para reflexão profunda sobre os desafios de acesso à água, saneamento e higiene nas escolas 
do País. 

O tema assume uma importância crucial na medida em que os dados existentes apontam que 69% das escolas do território 
nacional não têm acesso à água potável, apenas 47% têm acesso a saneamento básico e 15% a serviços de higiene. Este 
drama é mais visível nas escolas primárias, particularmente, nas zonas rurais. O ensino primário representa um momento 
importante para o desenvolvimento humano e é fundamental que todas as crianças tenham acesso contínuo à água e 
sejam introduzidas a boas práticas de higiene, desde cedo.

É neste contexto que a Organização Nacional dos Professores de Moçambique/ Sindicato Nacional de Professores 
(ONP/SNP), o Movimento de Educação Para Todos (MEPT) e a WaterAid Moçambique realizaram, em conjunto, uma reflexão 
sobre o acesso aos serviços de ASH nas Escolas. A mesma resultou na elaboração desta Nota Informativa, que contém 
informações cruciais para assessorar aos tomadores de decisões sobre o futuro das nossas escolas, do ponto de vista de 
infraestruturas que garantam o acesso sustentável aos serviços de ASH, como elementos essenciais para a segurança dos 
alunos/as e professores/as, nos estabelecimentos de ensino.

As informações contidas nesta Nota resultaram, metodologicamente, da combinação de várias técnicas, nomeadamente, a 
revisão documental, que consistiu na consulta/leitura de documentos dos sectores de ASH e de Educação; entrevistas com 
diversos parceiros dos dois sectores e visitas às escolas, na perspectiva de perceber as dinâmicas e o trabalho que está a ser 
feito pelo Governo de Moçambique e por diversas organizações parceiras do sector de educação.

Reconhecendo o grande esforço do governo e parceiros na melhoria dos serviços ASH nas escolas moçambicanas, o 
documento enumera alguns desafios cuja abordagem necessitará de intervenções combinadas entre vários actores, desde 
o sector público, privado, Organizações Não Governamentais (ONGs) nacionais e internacionais, doadores, agências 
multilaterais, entre outros. São de destacar, os seguintes desafios:
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Prefácio
A questão da insuficiência de dados sobre o acesso a serviços de ASH nas escolas é fundamental, pois, sem informação 
fiável e actualizada, não temos como dimensionar os investimentos e accionar os apoios necessários.
 
A insuficiência de fundos é, também, um ponto mencionado no documento. Investimentos adicionais em infraestruturas 
de ASH serão necessários para elevar os níveis de confiabilidade para promover a presença dos alunos na escola num 
ambiente saudável. Porém, estes investimentos deverão ser contínuos para cobrir custos de de operação e manutenção 
e acompanhados por intervenções paralelas em saneamento, higiene e comportamentos associados para garantir que 
estudantes, professores/as e pessoal administrativo possam aceder a sanitários em condições de higiene para lavar as 
mãos.

Os dois últimos desafios prendem-se com a multiplicidade de modelos de infraestruturas de ASH nas escolas e a falta de 
estratégia de comunicação coordenada para a mudança de comportamento, elementos de extrema importância para a 
sustentabilidade das intervenções.

Ao mesmo tempo que o/a convidamos à leitura desta Nota Informativa, é nosso interesse que, concomitantemente, faça 
um exercício de reflexão sobre como podemos usar a pandemia da Covid-19 como uma janela de oportunidade para a 
melhoria dos serviços de ASH nas nossas escolas.

Caso queira aprofundar as reflexões sobre este assunto pode contactar-nos através dos seguintes endereços: 
wateraidMozambique@wateraid.org; onp.snpm@gmail.com ou meptinfor@gmail.com.
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Contexto
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O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4) prevê garantir até 2030 o acesso a uma educação inclusiva, de 
qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. A provisão de serviços de 
Água, Saneamento e Higiene (ASH) é uma condição fundamental para assegurar a presença regular das crianças num 
ambiente escolar saudável, e que permita usufruir, livremente, do direito humano a uma educação de qualidade. Escolas com 
dificuldades na provisão destes serviços registam maiores níveis de absentismo e limitam fortemente a progressão das 
crianças pelos diferentes níveis de ensino, em particular as raparigas. Como tal, assegurar o acesso a ASH é premissa 
fundamental para o cumprimento do ODS 4.

Em Moçambique, dados de 2018 do Joint Monitoring Program (JMP) estimam que cerca de 69% das escolas do território 
nacional não têm acesso a água potável, apenas 47% têm acesso a saneamento básico e 15% a serviços de higiene. O Gráfico 
1 apresenta o nível de serviço por tipo de escola (primária e secundária) e por zona (rural vs urbano). A monitoria deste tipo 
de dados é ainda um desafio: em algumas das categorias em análise não existem dados suficientemente robustos para serem 
reportados.

Gráfico 1 – Níveis de 
serviço de ASH por nível 
escolar em Moçambique 
(2018)
Fonte: JMP 2018



A COVID-19 e o “novo normal” nas escolas
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Esta realidade trouxe desafios acrescidos a Moçambique após a eclosão da COVID-19. O Governo foi rápido a reagir e antes que 
do primeiro caso diagnosticado1, no dia 20 de Março de 2020 decretou o encerramento de todas as escolas de todos os níveis 
de ensino. Mas como em muitos outros países, a incerteza gerada pela nova pandemia trazia um desafio acrescido: como 
garantir o regresso dos alunos/as à escola em condições de segurança quando a maioria das escolas não podia garantir um 
acesso seguro a água, saneamento básico ou higiene? 

Reconhecendo o problema e procurando minimizar o impacto da suspensão das aulas presenciais no percurso educativo das 
crianças e jovens moçambicanos/as, o Governo de Moçambique delineou um programa robusto de resposta à emergência da 
COVID-19 para que a reabertura das escolas pudesse ser feita em segurança, para toda a comunidade educativa. Entre outras 
ações, este programa passou por:

Reunir informação sobre o nível de acesso a serviços de ASH em todas as escolas do país;

Mobilizar recursos adicionais para aquisição e distribuição de material de limpeza e higiene (baldes, sabão, material 
desinfetante, ...);

Desenvolver campanhas de comunicação dirigidas a pais, professores/as e alunos/as para o regresso seguro à escola, 
promovendo a lavagem de mãos, o distanciamento social e o uso de máscara, dentro e fora da escola;

Construir e reabilitar infraestruturas melhoradas de água, saneamento e higiene em escolas, lares de estudantes e centros 
de formação de professores de todo o pais.

As ações foram concertadas entre diversos órgãos do Governo de Moçambique e os parceiros de desenvolvimento, num 
esforço conjunto para fazer face à pandemia e acelerar o regresso às aulas: o Ministério da Economia e Finanças (MEF) 
mobilizou recursos financeiros próprios e dos parceiros de desenvolvimento, incluindo mais de 4 Mil Milhões de Meticais2 para 
a construção e reabilitação de infraestruturas de ASH em Escolas Secundárias. Entretanto, com o apoio do Banco Mundial, mais 
124 escolas do Ensino Primário de 4 províncias (Manica, Sofala, Zambézia e Tete) beneficiarão deste tipo de infraestruturas, 
com um investimento na ordem dos 15 Milhões de Dólares. 

O Ministério das Obras Públicas Habitação e Recursos 
Hídricos (MOPHRH) assegura a contratação de empreiteiros 
e serviços de fiscalização para a construção de 
infraestruturas sanitárias em coordenação com o Ministério 
da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) que, 
liderando todo o processo, definiu com o Ministério da Saúde 
as diretrizes para o regresso às aulas em segurança e 
desenvolveu campanhas de comunicação para a promoção 
de higiene e saneamento seguros entre a comunidade 
educativa. 

Diversos fóruns de coordenação entre Governo e Parceiros 
foram (re)ativados para garantir uma resposta concertada à 
pandemia, incluindo o Cluster da Educação, liderado pelo 
MINEDH, e o Cluster WASH3, liderado pelo MOPHRH.

Paralelamente, o Governo continua a mobilizar financiamen-
to adicional para a construção de infraestruturas sanitárias 
nas Escolas Primárias, que representam mais de 90% das 
escolas do país. 

Prevê-se que, pelo menos a curto prazo, este esforço traga 
melhorias significativas dos indicadores de ASH nas escolas 
moçambicanas, invertendo as estatísticas reportadas nos 
últimos anos (e apresentadas no Gráfico 1). Contudo, como 
garantir que esta melhoria será sustentada e que este 
esforço coletivo de adaptação ao novo normal não se irá 
perder ao longo dos próximos anos?

1 https://www.dw.com/pt-002/covid-19-mo%C3%A7ambique-encerra-escolas-e-suspende-vistos/a-52859373
2 https://www.mophrh.gov.mz/?aiovg_videos=face-a-pandemia-governo-cria-condicoes-de-higiene-e-saneamento-nos-estabelecimentos-de-ensino 
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@wateraid/Arão Valoi

3 Water Sanitation and Higiene, sigla inglesa para Água Saneamento e Higiene
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Um bebedouro numa escola 
primária no Distrito de 
Boane, Província de Maputo.
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Objectivos da Presente Nota 
Informativa
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Com base nestes princípios, querendo contribuir para uma 
reflexão profunda sobre a sustentabilidade das intervenções 
desenvolvidas nas escolas moçambicanas na resposta à COVID 19 
e para a mobilização de recursos adicionais, a WaterAid, a 
Organização Nacional de Professores (ONP) e o Movimento de 
Educação Para Todos (MEPT) procuraram perceber alguns dos 
desafios que o sector enfrenta e que terão impacto na melhoria 
sustentada dos serviços de ASH nas escolas, após a pandemia.

Para o efeito, entrevistou uma série de atores governamentais a 
nível central, provincial e distrital, organizações da sociedade civil, 
organizações internacionais e doadores dos setores da Educação 
e ASH. Paralelamente, visitou algumas escolas e fez uma revisão 
bibliográfica de documentação de referência4. 

Esta nota informativa é um resumo das principais constatações 
desse trabalho com a intenção de fazer algumas recomendações 
para o sub-sector, visando contribuir significativamente para a 
melhoria do acesso a serviços de ASH nas escolas moçambicanas.

Infraestruturas de ASH têm 
sido construídas em várias 
escolas do País, permitindo que 
alunos e professores tenham 
condições seguras para a sua 
permanência na escola.

@WaterAid/Januário Durão
4    Ver referências no final do documento
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Fundamentalmente, recolhe dados estatísticos sobre o aproveitamento escolar, incluindo número de alunos matriculados, 
professores em exercício e resultados escolares, mas recolhe também dados sobre o número de salas de aula por tipo de 
construção (Quadro 5), o que permite ao sector conhecer e planificar as necessidades das escolas em termos destes critérios.

Atualmente, o MINEDH realiza este censo escolar duas vezes por ano, nomeadamente: Levantamento Estatístico de “03 de 
Março”, e o Levantamento sobre “Aproveitamento Escolar” que, no final de cada ano lectivo apresenta de forma mais 
resumida os resultados do processo de ensino-aprendizagem ao longo do ano. 
O reporte é feito manualmente pela Direção da Escola, que todos os anos envia o formulário preenchido para os níveis 
superiores: para o nível local (Zona de Influência Pedagógica – ZIP), Distrital (Serviço Distrital de Educação Juventude e 
Tecnologia - SDEJT) e Provincial (Direção Provincial de Educação DPE). 

Com base na lista nominal de escolas recebidas pelos SDEJT, as Direções Provinciais de Educação procedem a manutenção do 
cadastro de escolas com recurso ao software EducStat. Este software permite produzir pequenos relatórios sobre a situação do 
ensino numa província/distrito, incluindo o nível de aproveitamento por nível de ensino. São também estas ferramentas que o 
MINEDH usa anualmente para reportar os dados gerais das escolas em Moçambique, incluindo o número de alunos por classe 
e por idade, assim como o número de alunos que transitam de nível de escolaridade.

Por outro lado, o sector da Educação possui uma ferramenta para identificar as necessidades de infraestruturas: a Carta 
Escolar pretende ser uma representação da cartográfica das escolas, fazendo uma distribuição espacial de instituições de 
ensino e as distâncias a que distam dos domicílios das crianças. Ela caracteriza também o tipo de infraestruturas existente em 
cada escola, incluindo o tipo de infraestruturas de ASH, acesso a energia, existência de vedação do recinto escolar, etc. 
Contudo, a atualização da Carta Escolar está dependente da capacidade técnica do nível provincial e distrital, assim como, de 
recursos para o efeito. A ausência de fundos para a capacitação e deslocação dos técnicos distritais e provinciais às escolas tem 
provocado atrasos significativos na atualização dos dados da Carta Escolar, incluindo a situação dos serviços ASH nas escolas. 

Assim, tendo um sistema de monitoria com algumas limitações, o sector tem-se focado na gestão e reporte de dados sobre 
aproveitamento escolar dos alunos/as e número de salas de aula, através do SIEE/formulário de levantamento estatístico de 3 
de Março. Este é um dos motivos pelos quais, aquando da eclosão da pandemia da COVID-19, o sector não possuía 
conhecimento total da situação real do acesso a serviços ASH nas escolas, e que justifica também a ausência de dados 
sistematizados nos relatórios anuais do Joint Monitoring Programe que depende de dados nacionais.
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O Sistema de Informação Estatística da 
Educação (SIEE) do MINEDH baseia-se no 
Levantamento Estatístico de 3 de Março, 
usado por escolas de todos os níveis de 
ensino. 

Este sistema, descrito no Manual do SIEE5, 
define os procedimentos de coleta, pro-
cessamento, análise, disseminação de 
informação estatística para a Gestão do 
Sistema Nacional de Educação. 

Instituído em 1976, é considerado “um 
pilar fundamental no domínio da pro-
dução das estatísticas para o diagnóstico, 
monitoria e avaliação do desenvolvimento 
da educação e, de um modo geral, 
constitui base importante para a gestão, 
administração e planificação da educação, 
bem como, para apoiar o processo da 
tomada de decisões”. 

A.  A ausência de dados de WASH

Ficha de Levantamento Estatístico 03 de Março, 
Fonte: MINEDH

5  Manual do Sistema de Informação Estatística da Educação, MINEDH 2013 
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B. A exiguidade de fundos para o funcionamento e 
manutenção das escolas

Outro dos desafios das escolas moçambicanas é a exiguidade de fundos para o seu funcionamento. O sector absorve a maior 
fatia do Orçamento Geral de Estado e conta também com o apoio de um conjunto de parceiros de desenvolvimento que 
financiam o Fundo de Apoio ao Sector da Educação (FASE). Contudo, o orçamento do sector continua a revelar-se insuficiente 
para garantir não só a cobertura de despesas necessárias ao investimento mas também ao funcionamento das escolas.

Para garantir o seu funcionamento, às escolas públicas são atribuídos dois tipos de fundos: Fundo do Orçamento Geral do 
Estado, via Sistafe6  através dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia. Este fundo permite às escolas 
assegurar algumas das suas despesas de funcionamento (material pedagógico, água, energia, entre outras). Por outro lado, 
o Apoio Directo às Escolas (ADE) tem como objetivo melhorar as condições para o ensino-aprendizagem, através da 
disponibilização de fundos para a aquisição de materiais e serviços incluindo material escolar para os alunos e materiais 
didáticos para a escola, assim como reforçar a gestão escolar através do envolvimento da comunidade e dos Conselhos de 
Escola na alocação e aplicação dos recursos da escola. O ADE tem também por objetivo contribuir também para a retenção 
dos alunos mais carenciados, através de apoio com aquisição de material escolar, pastas, fardamento, kit de higiene pessoal, 
etc7. O ADE é atribuído a cada escola, em função do número de alunos e é financiado pelo FASE.

Um estudo de 2018 realizado pelo Banco Mundial8, que mede a qualidade da prestação de serviço nas escolas, concluiu que 
as escolas da região Sul recebem mais ADE por aluno que as escolas da região Centro e Norte. Isto apesar das escolas do Sul 
parecerem ter mais acesso a outras fontes de receita (como os Conselhos de Escola) e de os graus de literacia e de 
escolaridade serem maiores entre a população desta região. Também o informe orçamental do Sector da Educação relativo 
a 2018 apresenta os dados do Plano de Atividades, desagregando os recursos por nível de ensino por província.

6  Plataforma eletrónica do Sistema de Administração Financeira do Estado
7 Manual de Procedimentos do Fundo de Apoio Directo às Escolas, MINEDH 2015
8 Policy Brief - Critérios e Procedimentos de Alocação Orçamental no Sector Educação, MEPT 2019
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Também aqui é possível verificar a desigualdade entre províncias 
na dotação orçamental por aluno em todos os níveis de ensino 
(Gráfico 29).

Pelos diversos relatórios do sector, é possível perceber não só a 
desigualdade na distribuição de fundos entre províncias como 
também a exiguidade de fundos para a gestão das escolas, 
incluindo para a operação e manutenção das infraestruturas de 
ASH. Aliás, é comum encontrar escolas com infraestruturas de 
ASH inoperacionais ou mesmo inexistentes, sobretudo nas 
escolas de contexto rural das regiões Centro e Norte, incluindo 
algumas das províncias e distritos mais populosos do país.
 
Por outro lado, e para as escolas sem outros meios, a 
responsabilidade pela limpeza e higiene do espaço escolar 
passou pelo funcionamento dos núcleos de saúde escolar, do 
qual fazem parte alunos/as. Com a pandemia da COVID 19, o 
MINEDH deu instruções claras para que, na ausência de pessoal 
especializado, a responsabilidade pela limpeza e higienização da 
escola passasse para professores/as e pessoal administrativo, 
estando interdita a participação dos/as alunos/as.

Os investimentos em infraestruturas de ASH atualmente em 
curso irão certamente aumentar as despesas de funcionamento 
das escolas: a energia para assegurar o funcionamento de 
eletrobombas de sistemas de abastecimento de água isolados; o 
abastecimento de água, quando estão ligadas a redes de 
abastecimento publicas ou privadas; o material sanitário para a 
limpeza de casas de banho; ou o sabão para a lavagem das mãos. 
A ausência de fundos adicionais para o funcionamento destas 
infraestruturas poderá torná-las rapidamente obsoletas.

9   Policy Brief - Critérios e Procedimentos de Alocação Orçamental no Sector Educação, MEPT 2019

Gráfico 2 - Alocação de Orçamento Anual da 
Educação por aluno por Província 1016-2018 
(em MT), 
Fonte: MEPT 2019
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C. Ausência de uma estratégia de comunicação 
para a mudança de comportamento 

Definida10 como uso estratégico de abordagens de comunicação para promover mudanças no conhecimento, atitudes, 
normas, crenças e comportamentos, a Comunicação para a Mudança de Comportamento (CMC) implica a análise das 
barreiras e motivações associadas a um comportamento não desejado de um indivíduo ou grupo, para o desenvolvimento 
coordenado de mensagens e atividades comunicacionais que promovam determinados comportamentos. 

A comunicação para a mudança de comportamento ganhou especial destaque no último ano. Impedidos de implementar 
abordagens mais tradicionais devido às características da pandemia, os diversos atores usaram a comunicação como 
ferramenta central para a disseminação de mensagens. Campanhas promotoras de comportamentos preventivos da 
propagação do novo coronavírus foram disseminadas através de diferentes meios de comunicação, incluindo a televisão, as 
rádios, as redes sociais, outdoors, murais, etc.

No sector da educação, diversas iniciativas procuraram materializar as diretrizes do MINEDH para a reabertura de escolas. As 
imagens em baixo retratam os diferentes materiais de comunicação produzidos para apoiar as escolas no regresso seguro às 
aulas.

Esta diversidade de campanhas, materiais, layouts, personagens, e até mensagens-chave associados ao regresso à escola 
parecem refletir a necessidade de uma estratégia concertada de comunicação para a mudança de comportamento do sector 
da educação nas questões de higiene e saneamento das escolas. Algumas iniciativas recentes do MINEDH apoiados por 
parceiros como a SNV11 e a Be Girl12 parecem querer contrariar esta tendência; contudo, a abordagem comunicacional do 
sector da Educação carece ainda de uma análise clara das barreiras e motivações para mudar e projetar intervenções 
personalizadas, centradas nos/as alunos/as e nas suas motivações, que promovam os comportamentos desejados: a higiene 
corporal (incluindo a lavagem das mãos e a higiene menstrual da rapariga) e o uso adequado das infraestruturas de água e 
saneamento escolares.

11   https://snv.org/update/snv-minedh-comic-strip-contributes-remote-hygiene-learning-students 
12    https://www.begirl.org/moz 
10   Comunicação para a Mudança Social e de Comportamento para Preparação de Emergência, GENESIS, com Health Communication Capacity Collaborative & USAID, 
2017
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13  De acordo com o Plano Estratégico da Educação 2020-2029, estima-se que anualmente serão necessárias cerca de 800 novas salas de aula de material 
convencional só para o ensino primário. 

D. A multiplicidade de modelos de infraestruturas 
ASH nas escolas

Como referido anteriormente, as baixas taxas de acesso a 
serviços ASH nas escolas moçambicanas refletiam, entre outras, 
uma politica de infraestruturas escolares que priorizava a 
construção de salas de aula. 

De facto, o sector enfrenta ainda grandes desafios quanto ao 
número de salas de aula13 e equipamento escolar, como carteiras 
e mesas para alunos/as e professores/as. Não obstante, e pelo 
menos até à eclosão da pandemia, as infraestruturas de ASH nem 
sempre foram priorizadas pelo sector da Educação, sendo muito 
comum encontrar escolas com salas de aula de construção 
convencional, mas com infraestruturas de ASH precárias ou 
inexistentes.

A realidade parece estar a mudar com os investimentos previstos, 
com o MINEDH e o MOPHRH a liderarem o processo de 
construção e reabilitação de sanitários escolares e fontes de água 
nas escolas com maiores necessidades. 

Contudo, parece não haver ainda um modelo de infraestrutura de 
saneamento e higiene harmonizado. Nos últimos anos, diversas 
iniciativas têm sido desenvolvidas pelo governo e seus parceiros 
para a estandardização das infraestruturas sanitárias escolares, 
sem que, contudo, se tenha conseguido ainda definir um modelo 
(ou conjunto de modelos) adequado às diferentes 
especificidades: tipologia de escola, grau de ensino, número de 
alunos, recursos disponíveis, etc. 

Modelo Sanitário para Escolas Primárias - 
Emergência COVID 19, MINEDH
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Modelo Sanitário Programa 
Nacional Abastecimento de Água 
e Saneamento Rural, 
DNAAS/MOPHRH

Modelo Sanitário para Escolas 
Secundárias – Emergência COVID 
19, MOPHRH

Modelo Sanitário WaterAid

Os novos modelos do MINEDH e do MOPHRH desenvolvidos respetivamente, para as escolas primárias e secundárias, estão na 
sua grande maioria em fase de construção. Pese embora contenham muitos dos elementos construtivos recomendados em 
documentação de referência (acessibilidade, privacidade, inclusividade, etc.) são modelos novos que ainda não foram testados 
e harmonizados, com base no uso e perceções dos/as próprios/as usuários/as, e replicados a nível nacional. O custo associado 
à construção destes modelos (superior a 3.000.000Mts por escola) poderão constituir também um entrave à universalização do 
acesso a serviços ASH, sobretudo nas escolas primárias de menor dimensão.

Por outro lado, o uso adequado das infraestruturas convencionais irá requerer um esforço adicional de capacitação, sobretudo 
em contextos onde durante anos o acesso a serviços ASH foi limitado. Também aqui, a comunicação para a mudança de 
comportamento poderá desempenhar um papel importante no processo de capacitação da comunidade educativa.
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Face ao exposto, a WA, a ONP e o MEPT consideram que, paralelamente aos grandes esforços empreendidos até então, serão 
necessárias um conjunto de ações coordenadas e lideradas pelo MINEDH que, com o apoio dos diferentes parceiros, per-
mitirão melhorar significativamente os serviços de ASH nas escolas, fundamentais para o cumprimento cabal do Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável Nº. 4 – Garantir a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

O reforço do papel de liderança do MINEDH e das suas capacidades para a gestão dos assuntos de ASH nas escolas, sem 
negligenciar a importância da coordenação intersectorial (Saúde, Obras Públicas e Finanças) para o desenho e 
implementação de políticas e programas que garantam o cumprimento dos direitos humanos;

A adoção de um conceito de escola pública onde os jovens cidadãos possam usufruir de uma educação de qualidade em 
todas as suas dimensões.  Uma escola sem acesso a água, saneamento e higiene seguros não pode ser considerada uma 
escola. É necessário conjugar esforços para aumentar o investimento contínuo não só na construção de infraestruturas 
sanitárias, mas também para a sua operação e manutenção. Os alunos e professores não devem ser responsabilizado pela 
limpeza do espaço escola de modo a não afetar a qualidade de ensino e a higienização da escola, sendo necessária a 
contratação de pessoal não docente para esse efeito;

A mobilização de fundos adicionais para que, através do Apoio Direto às Escolas, estas possam assegurar a efetiva operação 
e manutenção das infraestruturas escolares, garantindo a sua sustentabilidade, facilitando a descentralização de recursos 
financeiros para o nível local, e a responsabilização da comunidade educativa pela boa gestão dos equipamentos;

Capacitação institucional do sector da Educação a todos os níveis para as questões de ASH nas escolas;

Priorização das acções de ASH para todas as escolas primárias e secundárias
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A harmonização de indicadores claros para análise da situação de ASH em cada escola que facilitem a definição de ações 
conducentes à universalidade desses serviços;

A revisão da ficha de levantamento estatístico 3 de Março para inclusão de outros indicadores, em particular: número e tipo-
logia de infraestruturas de ASH, acesso a energia, existência de vedação do recinto escolar. A inclusão destes indicadores na 
ferramenta de monitoria principal do sector permitirá rapidamente, e sem grandes custos adicionais, conhecer a situação 
real das escolas em termos de acesso a serviços básicos (ASH e energia) e planificar os investimentos necessários para uma 
escola cada vez mais inclusiva;

A progressiva informatização do sistema de reporte de dados das escolas/Zonas de Influência Pedagógica para os níveis 
superiores (distrital e provincial), através de sistemas open source, e que facilite a planificação estratégica do sector e a 
sincronização de dados com outras plataformas.

Definir os comportamentos alvo (higiene corporal e das mãos, bom uso dos sanitários, etc.) e, através de pesquisa formati-
va, identificar as motivações, as barreiras e os canais de comunicação adequados para a disseminação das men-
sagens-chave junto da comunidade educativa, particular os alunos e alunas dos diferentes níveis de ensino;

Mobilizar uma equipa multidisciplinar, incluindo designers, artistas, equipas de social media e representantes dos gru-
pos-alvo para desenhar um pacote de ações de comunicação inovadoras e apelativas, que a motive a comunidade educativa 
para a adoção de novos comportamentos e práticas de higiene com base nas suas motivações e normas sociais; 

Apoiar o sector na disseminação massiva das ações através dos diferentes meios de comunicação em diferentes línguas 
nacionais, sob a liderança do MINEDH.

182021

Reforço do Sistema de Monitoria do Sector da Educação

Adoção institucional da comunicação para a mudança de comportamento 
como estratégia para a melhoria da situação ASH nas escolas
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Com base nas normas e padrões construtivos de infraestruturas escolares de ASH, e nas perceções dos seus usuários, 
analisar a adequação dos modelos existentes às diferentes tipologias de escola e de uso;

Desenvolver recomendações para a melhoria do desenho técnico dos modelos existentes, para assegurar que as questões 
da privacidade, segurança, dignidade, acessibilidade e adequação à idade são garantidas, incluindo a facilidade das 
raparigas e professoras para gerirem o seu período menstrual;

Desenvolver modelos de serviços de ASH adaptados às escolas primárias de contexto rural de menor dimensão, que 
possibilitem ra sua ápida replicação e universalização desses serviços;

Desenvolver procedimentos e definir responsabilidades para operação e manutenção preventiva e corretiva das 
infraestruturas escolares, e desenvolver materiais e ações de capacitação dos atores envolvidos (professores/s, pessoal não 
docente, alunos/as, conselhos de escola, ...) que facilitem a sua disseminação.

192021

Harmonização dos modelos de infraestruturas 
ASH para as diferentes tipologias de escola e 
melhoria dos modelos existentes

A WA, a ONP e o MEPT estão prontos para apoiar o Governo de Moçambique para, em parceria com outros atores do setor, 
enfrentar o desafio e garantir que todas as escolas tenham acesso sustentável a serviços de água, saneamento e higiene de 
qualidade.
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Sobre a WaterAid
Enquanto Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, a WaterAid trabalha 
desde 1995 em parceria com o Governo de Moçambique, tendo como missão transformar as 
vidas das pessoas mais pobres e desfavorecidas, melhorando o acesso à água segura, ao 
saneamento e à higiene. 

Procurando uma mudança transformadora e sustentável e o acesso a serviços universais de 
ASH até 2030, a WaterAid actua no país de 2 formas distintas: 1) como organização 
catalisadora da mudança, desenvolvendo modelos inovadores, adaptáveis e sustentáveis, e 
influenciando os responsáveis para que os repliquem através de alianças robustas para a 
mobilização dos recursos necessários; 2) como organização mediadora da união entre os 
diferentes stakeholders, incluindo o governo, os doadores, a sociedade civil, os cidadãos e os 
líderes a todos os níveis, a fim de definir uma agenda de mudança ambiciosa.

Sobre a Organização Nacional dos Professores
A Organização Nacional dos Professores (ONP) foi criada a 12 de Outubro de 1981.
No ano seguinte, 1982 foram criadas as estruturas da organização a todos os níveis, tendo 
sido igualmente o ano da admissão dos membros. Em 1998, dá-se uma viragem na ONP com 
a realização do seu primeiro Congresso, e transforma-se em Sindicato Nacional dos 
Professores de Moçambique. Conta atualmente com mais 85000 membros filiados. Seu 
principal objetivo é a melhoria das condições de vida e de trabalho dos professores, e 
consequentemente, a melhoria da qualidade de ensino no nosso país.
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Sobre o Movimento de Educação para Todos
O MEPT é uma rede de Organizações Não Governamentais, Associações, 
Organizações Comunitárias de Base e Pessoas Singulares que trabalham e/ou 
que se interessam pela melhoria da qualidade de educação em Moçambique. 
O MEPT foi estabelecido em 1999 com o objetivo de capacitar as Organizações 
da Sociedade Civil para o seu pleno envolvimento nas questões de educação e 
de advocacia em prol de Educação Básica de Qualidade Para Todos. 

A coligação exerce as suas atividades em todo o território Nacional, tendo em 
cada Província um ponto focal, responsável pela garantia da implementação 
das estratégias, planos, políticas e concretização dos resultados definidos pela 
rede, assim como pelo diálogo entre o MEPT e os Governos Provincial e 
Distrital. A coligação promove no seu trabalho, uma Abordagem Centrada nos 
Direitos Humanos, Equidade de Género e Inclusão, tendo neste momento e 
como corolário desta abordagem, organizações membro que têm como 
líderes, coordenadoras mulheres, jovens e pessoas com deficiência. 

O MEPT orienta toda a sua ação em função do seu objetivo geral: contribuir 
para que um maior número da população moçambicana tenha acesso a uma 
educação de qualidade e tenham os seus direitos respeitados e garantidos 
através de uma atuação eficaz e eficiente do Sistema Nacional de Educação.
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