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internacional para a água, o saneamento e a
higiene é ainda uma fonte crítica de
financiamento para muitos países
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Um Objectivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que vise alcançar toda a
gente com água segura, saneamento e higiene até 2030, só será realizável se a
Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (ODA) retiver um papel fundamental na
política internacional de desenvolvimento.
Um ODS credível também exige maiores volumes de ODA para os 45 países
mais vulneráveis e com menos recursos identificados neste relatório,
concentrando-se principalmente na equidade, na sustentabilidade e em reforçar
os sistemas.
As fontes alternativas de financiamento - o crescimento dos recursos
domésticos, as remessas, o investimento estrangeiro directo, e outros fluxos
oficiais - não vão ser suficientes para colmatar as lacunas de financiamento
pendentes a médio prazo.
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A ODA para a água, o saneamento e a higiene deve pelo menos duplicar em
relação aos níveis actuais até 2020, dando ênfase ao financiamento com
subsídios, uma definição de objectivos eficaz, e a eliminação do défice entre os
compromissos e os desembolsos. Em 2020 deveria fazer-se uma reavaliação do
progresso e dos défices de financiamento.
A Terceira Conferência Internacional sobre o Financiamento para o
Desenvolvimento em Adis Abeba em Julho de 2015 deve reafirmar a
contribuição vital da ODA para o financiamento do direito humano à água e ao
saneamento e outros serviços essenciais.
A Conferência deve comprometer-se a garantir que nenhum país com um
plano nacional credível para conseguir realizar os ODSs, incluindo o
acesso universal à água, ao saneamento e à higiene, deve fracassar devido
à falta de financiamento.
Os governos nacionais e os doadores devem actuar decisivamente para
melhorar a eficácia da ajuda e reforçar os sistemas nacionais: através de maior
transparência, partilha de recursos, maior assistência técnica, e uniformização e
harmonização de todas as contribuições dos intervenientes ou detrás dos
processos nacionais.

2015 é um ano histórico para o sector da água, do saneamento e da higiene.
Encerra o período dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, assinalado pelos
diversos êxitos mas também pelos fracassos. Também assinala o início da nova era
dos ODSs, de acordo com os quais todos os países se comprometem a acabar com
a pobreza da água e do saneamento para sempre, conseguindo provisão universal
a estes serviços essenciais até pelo menos 2030. O financiamento eficaz é
essencial para esta nova ordem do dia e muitos países em desenvolvimento
enfrentam um número maior de opções para financiar os planos nacionais - de
fontes domésticas, internacionais, públicas e privadas - do que no início do milénio.
Em relação a este assunto, o aumento da disponibilidade do financiamento privado
e algum progresso real relativamente ao aumento das taxas de crescimento
económico levou a uma suposição de que a ajuda internacional está a diminuir de
importância, e poderá mesmo tornar-se supérflua.
No entanto, a evidência sugere o contrário. Este novo relatório, Elemento Essencial,
encomendado pela WaterAid e elaborado por Development Initiatives, demonstra
que, para muitos Países Menos Desenvolvidos de rendimentos baixos e estados
frágeis, a ajuda internacional ou ODA continua a ser uma fonte vital de recursos
para financiar o desenvolvimento. Para mais de um quarto dos países, as ambições
de uma ordem do dia ambiciosa de erradicação da pobreza vão fracassar, e o
objectivo de um mundo onde toda a gente goza do direito fundamental à água e ao
saneamento ficará por realizar, a não ser que se dê um ímpeto significativamente
renovado à ajuda internacional.
45 países prioritários para investimentos na ajuda
O relatório identifica 45 países que - em virtude da proporção de pessoas sem
acesso aos serviços mínimos indispensáveis de água, saneamento e higiene, à
fraca disponibilidade de recursos nacionais e aos níveis gerais de pobreza - são
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contados como sendo países de alta prioridade para investimentos da ajuda na
água, no saneamento e na higiene. Para identificar este grupo, todos os países em
desenvolvimento foram medidos em relação a cinco indicadores principais: três que
se relacionam com as necessidades básicas de água e de saneamento, um para a
vulnerabilidade e a privação gerais, e um para as capacidades financeiras.2
A África ao Sul do Saara é a região com o maior grupo de países entre os 45 (36
países), seguida do Sul da Ásia e Ásia Central (5 países), Sudeste asiático (1 país,
o Camboja), a Oceânia (1 país, a Papua Nova Guiné), a América do Norte e Central
(1 país, o Haiti), e o Médio Oriente (1 país, o Iémen).3 A Tabela 1 que se segue é
uma lista dos países e indicadores seleccionados.
Tabela 1: 45 países prioritários para os investimentos da ajuda para a água, o
saneamento e a higiene
País

Quota da
populaçã
o em
pobreza
extrema

Quota da
população
sem acesso
ao
saneament
o

24%
43%
40%
52%
41%

Afeganistão
Angola
Bangladesh
Benim
Burkina
Faso
Burundi
Camboja
Camarões
República
CentroAfricana
Chade
Cômoros
RD Congo
República
do Congo
Costa do
Marfim
Etiópia
Gana
Guiné
Guiné
Bissau

Estatuto de
País Menos
Desenvolvid
o

Ajuda
anual
por
pessoa
, USD,
20134

71%
40%
43%
86%
81%

Rendimentos
anuais do
governo por
pessoa
(excluindo
subsídios e
empréstimos
) USD
203
3.275
330
322
309

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

2,7
1,1
0,9
5,5
5,4

80%
10%
25%
57%

53%
63%
55%
78%

290
481
510
51

Sim
Sim
Não
Sim

2,0
3,8
0,8
1,5

37%
48%
84%
33%

88%
n/a
69%
85%

458
304
85
2.899

Sim
Sim
Sim
Não

1,5
4,7
2,2
2,1

37%

78%

501

Não

0,9

37%
18%
41%
49%

76%
86%
81%
80%

225
648
246
122

Sim
Não
Sim
Sim

1,9
2,3
0,7
2,3
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Haiti
Índia
Quénia
Lesoto
Libéria
Madagáscar
Malawi
Mali
Mauritânia
Moçambiqu
e
Nepal
Níger
Nigéria
Paquistão
Papua Nova
Guiné
Ruanda
Senegal
Serra Leoa
Somália
Sudão do
Sul
Sudão
Tanzânia
Togo
Uganda.
Iémen
Zâmbia
Zimbábue

52%
25%
38%
46%
70%
88%
72%
51%
24%
55%

76%
64%
70%
70%
83%
86%
90%
78%
73%
79%

211
1.022
590
1.509
125
133
180
264
1.047
287

Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

2,2
0,4
4,0
47,5
4,8
1,1
5,9
3,2
5,3
6,7

25%
41%
60%
13%
7%

63%
91%
72%
52%
81%

405
153
634
706
587

Sim
Sim
Não
Não
Não

2,5
2,2
0,8
0,3
0,3

63%
34%
57%
47%
47%

36%
48%
87%
n/a
91%

185
452
205
n/a
613

Sim
Sim
Sim
Sim
Não

3,3
4,3
7,1
0,7
2,7

17%
43%
52%
37%
5%
73%
47%

76%
88%
89%
66%
47%
57%
60%

408
340
244
222
881
651
285

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

1,0
3,5
1,5
2,2
2,4
6,8
3,9

Fonte: FMI, OCDE Creditor Reporting System (CRS), UNCTAD, Banco Mundial

Um caminho difícil para o acesso universal em 2030
Um inquérito a alguns dos indicadores proporciona uma avaliação sóbria dos
desafios que o grupo enfrenta. Nenhum dos países cumpriu o objectivo dos
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio para o saneamento, e menos de metade
alcançou o objectivo para a água. Para além do mais, as pessoas contadas como
tendo acesso à "água melhorada" podem não estar a beber água segura: um estudo
de 2013 da qualidade da água descobriu que a definição actual de "melhorada" não
prevê com fiabilidade a segurança microbiológica.5 Em 15 dos países, mais de 80%
da população não tem saneamento básico. As mortes médias devido à diarreia para
os 45 países são mais de duas vezes tão elevadas como a média dos países em
desenvolvimento; em seis dos países, a taxa é quatro vezes mais elevada. 6
Mais de metade dos países no grupo regista rendimentos governamentais muito
baixos per capita, menos de 400 dólares anuais.7 Com níveis tão baixos de receitas
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praticáveis disponíveis para o governo, o alcance das despesas públicas
domésticas nos serviços básicos fica inevitavelmente seriamente limitada e portanto
é incapaz de satisfazer as enormes necessidades. Os níveis elevados de pobreza
assinalam também modo o âmbito limitado de despesas e investimentos adequados
por parte dos agregados familiares.
Em conjunto, estes indicadores sugerem que os 45 países enfrentam uma
trajectória difícil para conseguirem o acesso universal até 2030. É pouco provável
que sejam capazes de ter êxito nesta trajectória somente com base nos recursos
domésticos disponíveis, agora ou a médio prazo.
O perfil do financiamento internacional disponível
Os fluxos financeiros internacionais vão ser uma parte importante do financiamento
da estrutura de desenvolvimento pós-2015, e para muitos países em
desenvolvimento está disponível uma gama mais ampla de financiamento externo
do que há 15 anos, no início do período dos Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio. Esta diversidade de fluxos inclui empréstimos privados e públicos a longo e
curto prazo, investimento directo estrangeiro, remessas, ODA, filantropia privada,
instituições financeiras de desenvolvimento, carteiras de acções e cooperação para
o desenvolvimento Sul-Sul. O relatório novo compara quatro dos principais fluxos
internacionais de recursos para países prioritários relativamente a ODA:
investimento directo estrangeiro, remessas, empréstimos a longo prazo e outros
fluxos financeiros.8
A combinação total dos recursos para os 45 países prioritários em 2013 alcançaram
352 mil milhões de dólares, incluindo a ajuda. Ao nível de 140 mil milhões de
dólares, as remessas foram o maior fluxo de recursos internacionais, mas como
fonte de financiamento para se conseguir um ODS para a água e o saneamento, o
alcance é limitado. A maioria do dinheiro beneficiou apenas quatro dos 45 países
(sendo a Índia, a Nigéria, o Paquistão e o Bangladesh responsáveis por 120 mil
milhões).
Os empréstimos foram a maior fonte seguinte de fluxo de capital, correspondendo a
91 mil milhões de dólares. Uma vez mais, apenas quatro dos 45 países prioritários
aproveitaram mais de dois terços do dinheiro (sendo a Índia, a Papua Nova Guiné,
Angola e o Iémen responsáveis por 65 mil milhões). A ajuda é o terceiro maior
recurso, correspondendo a 64 mil milhões de dólares em todos os sectores (com o
Afeganistão, a República Democrática do Congo, a Etiópia, o Paquistão e o Quénia
responsáveis por 20,4 mil milhões de dólares), seguidos de um investimento directo
estrangeiro de 54 mil milhões de dólares (sendo a Índia, a Nigéria, Moçambique, o
Gana, a República Democrática do Congo e a República do Congo responsáveis
por 49 mil milhões de dólares). Outros fluxos oficiais proporcionaram menos de 4 mil
milhões de dólares de capital. O mapa 1 que se segue mostra o maior fluxo de
recursos internacionais para cada país prioritário.
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Mapa 1: Maior fluxo de recursos internacionais para cada país prioritário, com base
nos volumes médios de 2011-2013.

Maior fluxo de recursos 2011-2013.
Remessas
Empréstimos

Fonte: OCDE CRS, UNCTAD, Banco Mundial e FMI.

Apesar de em combinação não ser o maior fluxo, para 24 dos 45 países prioritários
a ODA é o maior fluxo separado. Para nove dos países, FDI é o maior fluxo de
recursos, as remessas o maior fluxo para oito países, e os empréstimos são o maior
fluxo para quatro dos países. ODA é a fonte de financiamento distribuída de modo
mais uniforme, por isso, mesmo para visar a eficiência é possível argumentar que
ODA é a melhor forma de financiar o desenvolvimento.
A quota de subsídios de ajuda nos rendimentos dos governos proporciona outro
indicador da importância de ODA para os países prioritários. Para 20 países do
grupo, a quota de subsídios de ODA em rendimentos totais do governo é de 10%, e
para dez desses países (Burundi, Ruanda, Afeganistão, Malawi, Haiti, Cômoros,
Guiné-Bissau, Níger, Guiné, República Democrática do Congo), os subsídios de
ODA correspondem a 25% ou mais das receitas do governo.9
O perfil da ajuda para a água e o saneamento
A ajuda é a fonte mais importante de apoio internacional que visa reduzir a pobreza
e destacar o acesso aos serviços básicos nos países em desenvolvimento. Em
2013, os fluxos de ajuda global para a água e o saneamento alcançaram 6,6 mil
milhões de dólares - os mais elevados em dez anos. No entanto, ao mesmo tempo
que os volumes aumentavam, a ODA para a água e o saneamento diminuía para
uma quota mais pequena da ajuda global, representando 3,9% de toda a ajuda. A
Figura 1 que se segue mostra os fluxos de ODA entre 2003 e 2013, comparando os
volumes de ODA no sector da água e do saneamento com os volumes em outros
sectores (educação, saúde e governo e sociedade civil).
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Figura 1: Volumes de desembolso bruto de ODA para os sectores sociais,
2003-2013, mil milhões de dólares10
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Fonte: OCDE CRS

O maior beneficiário de ajuda para a água e o saneamento em 2011-13 (média
anual de três anos) foi a Índia (437 milhões de dólares), seguida do Vietname (387
milhões de dólares), a China (240 milhões de dólares), a Tanzânia (183 milhões de
dólares), Marrocos (178 milhões de dólares), a Indonésia (177 milhões de dólares) e
a Etiópia (170 milhões de dólares). Dos 45 países prioritários, 22 encontram-se
entre os principais 45 beneficiários para o sector. No entanto, mais de metade dos
países prioritários encontra-se fora dos principais 45 beneficiários da ajuda,
sugerindo que apesar da ajuda ser actualmente a forma mais eficaz de
financiamento em termos de necessidades de definição de objectivos, continua a
haver margem de manobra para a comunidade internacional melhorar a definição de
objectivos da ODA. Diversos países prioritários afectados actualmente ou
recentemente por conflitos e instabilidade política, tal como o Sudão do Sul,
Madagáscar, a Libéria, a Somália e a República Centro-Africana, receberam alguns
dos volumes de ajuda mais pequenos.
A ajuda bilateral para o sector ainda é a mais significativa
A ajuda país a país, ou bilateral, continua a representar grande parte da ajuda ao
sector, apesar da proporção atribuída multilateralmente estar a aumentar. O maior
doador bilateral para o sector é o Japão, tendo proporcionado 1,6 mil milhões de
dólares de ajuda durante 2011-13 (média anual de três anos), sendo a Alemanha o
segundo maior (614 milhões de dólares) e em seguida os EUA e a França, cada um
deles proporcionando cerca de 400 milhões de dólares. A ajuda bilateral da Coreia
do Sul para o sector foi a que mais cresceu durante a última década, aumentando
20 vezes. Entre os doadores bilaterais, a Dinamarca e o Reino Unido demostraram
www.wateraid.org/ppa
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as maiores percentagens de ajuda proporcionada aos 45 países prioritários, com
82% e 77% respectivamente. No entanto, somente outros cinco países atribuíram
50% ou mais da ajuda para os países prioritários: A Finlândia (55%), os EUA (54%),
o Canadá (52%), o Luxemburgo (51%) e a Bélgica (50%). Os interesses históricos
ou estratégicos continuam a influenciar, e em alguns casos, a dominar, as decisões
dos doadores e o destino da ajuda. A politização das prioridades para os objectivos
não é, no contexto de alcançar toda a gente, em todo o lado até 2030, uma
abordagem racional, nem é coerente com os objectivos de desenvolvimento aceites
internacionalmente.
Aumentar os níveis de ajuda bilateral para o sector
Cada vez mais, a ajuda para a água e o saneamento é proporcionada
multilateralmente, tendo a ODA multilateral para o sector alcançado 2.062 milhões
de dólares em 2011-13 (média anual de três anos). A Associação Internacional para
o Desenvolvimento foi o maior doador internacional com uma média anual de 785
milhões de dólares, seguida das instituições da União Europeia (599 milhões de
dólares), o Fundo Africano de Desenvolvimento (205 milhões de dólares), os
Fundos Especiais do Banco Asiático para o Desenvolvimento (201 milhões de
dólares) e o Fundo Especial do Banco Interamericano para o Desenvolvimento (91
milhões de dólares).
Em média, 40,7% da ajuda multilateral para o sector vai para os países prioritários.
Entre os doadores multilaterais, três agências desempenham particularmente bem
ao visar os países de maior necessidade e com menor disponibilidade de recursos o Fundo Africano para o Desenvolvimento, o Banco Árabe para o Desenvolvimento
Económico em África e a UNICEF - direccionam mais de 90% da ajuda para o
sector para os países prioritários. Os maiores doadores para o sector, a Associação
Internacional de Desenvolvimento e a União Europeia, proporcionaram 69% e 41%
da ajuda, respectivamente, para os países prioritários.
Níveis pequenos mas cada vez maiores de subsídios de base
Os fundos aprovados pelas fundações aumentaram nos anos recentes, alcançando
181 milhões de dólares em 201211 proporcionados através de 340 projectos. O
maior doador foi de longe a Fundação Bill & Melinda Gates (119 milhões de
dólares), seguida da Fundação Coca-cola, a Fundação da Família Stone e a
Fundação Pepsi cola. A maior quantidade de subsídios de fundações foi para os
países prioritários—Índia (16,5 milhões de dólares), Nigéria (12,3 milhões de
dólares), Senegal (5,7 milhões de dólares), Burkina Faso (4,2 milhões de dólares),
Camboja (4,2 milhões de dólares) e Zâmbia (3,7 milhões de dólares). Apesar de os
objectivos dos fundos merecerem louvor, o volume da contribuição financeira
comparada com a escala das dificuldades de alcançar toda a gente sugere que há
necessidade de maior selectividade, baseando as decisões em maximizar o impacto
para além das pessoas alcançadas imediatamente.
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Fazer de modo que a ajuda seja mais eficaz
As graves dificuldades que os países prioritários enfrentam dão ainda maior
importância ao facto de que se deve garantir que o financiamento é usado o mais
eficazmente possível. Para ODA isso significa maximizar o impacto catalítico da
ajuda garantindo que é usada para optimizar as capacidades dos governos de
prover e manter serviços para todos, de acordo com os princípios aceites a nível
internacional da eficácia da ajuda e do desenvolvimento.12 Actualmente faltam
provas sobre a eficácia da ajuda no sector da água e do saneamento, levando a
lacunas cruciais nos dados; no entanto, a informação disponível sugere que a
eficácia da ajuda para o sector pode estar atrasada em relação a outros sectores,
particularmente nos países prioritários.

WaterAid/ GMB Akash
A ajuda pode ser mais eficaz ao aumentar a ênfase dada à sustentabilidade dos serviços, Tika
Gharti, Distrito de Bardhya, Nepal.

Para além da questão de melhorar a definição de objectivos da ajuda para os
países, o relatório destaca diversas áreas onde a ajuda pode ser mais eficaz. Estas
áreas incluem: (i) abordar o défice significativo entre os compromissos feitos e os
fundos reais transferidos; (ii) proporcionar ajuda adicional sob a forma de subsídios
em vez de empréstimos, (iii) aumentar a proporção da ajuda que vai para o
saneamento; (iv) reduzir a dependência forte da ajuda com base em projectos, e (v)
melhorar a pontualidade e nível de agregação dos relatórios.
Colmatar o défice entre os fundos prometidos e os desembolsados
Os compromissos de diversos anos podem explicar por que razão os desembolsos
são inferiores aos compromissos para qualquer ano; no entanto, persiste uma
lacuna substancial entre os compromissos e os desembolsos, mesmo quando
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agregados ao longo de um período mais prolongado conforme demonstrado na
Figura 2.
Partindo do princípio que os projectos da ajuda duram em média três anos, ao longo
do tempo, os níveis de desembolso devem corresponder aos níveis dos
compromissos; no entanto, durante 2011-13, somente 69% dos fundos prometidos
foram transferidos, sugerindo que para muitos países e doadores haveria vantagens
significativas em abordar as restrições da absorção financeira. Em alguns casos
isso poderia significar simplificar os procedimentos administrativos dos doadores,
reunir os recursos de modo mais eficaz, e abordar as lacunas em termos de
recursos humanos, aumentando a previsibilidade do financiamento externo e
reduzindo a dependência muito elevada da ajuda com base nos projectos.
Figura 2: Compromissos e desembolsos para a água e o saneamento, todos
os beneficiários, mil milhões de dólares, todos os doadores
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Fonte: OCDE CRS

Aumentar a percentagem de subsídios relativos aos empréstimos
O relatório também destaca como a proporção de empréstimos da ODA para a água
e o saneamento tem aumentado. Em 2013, somente metade da ajuda total para a
água e o saneamento consistiu de subsídios, o que marca o terceiro ano numa série
em que os empréstimos são metade da ajuda para o sector. Os empréstimos
aumentaram em 205% durante 2003-2013, indo principalmente para projectos de
sistemas grandes, em comparação com um aumento de 123% para os subsídios
durante o mesmo período. Uma vez que os empréstimos têm de ser pagos e
potencialmente prejudicam a sustentabilidade financeira dos serviços, os subsídios
podem ser vistos como sendo mais apropriados para os países com recursos
limitados tais como os países prioritários. No entanto, a quota de subsídios da ajuda
proporcionados aos países prioritários diminuiu nos últimos anos, sendo apenas
56% em 2013.
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Reforçar a ênfase dada ao saneamento e à higiene
Para os 45 países prioritários, metade da ajuda em 2013 que pode ser desagregada
foi para grandes sistemas hídricos (50%), seguida de sistemas hídricos básicos
(24%). A Figura 3 mostra que somente um quarto da ajuda para a água e o
saneamento nestes países, foi gasta em saneamento, e foi principalmente realizada
como grandes sistemas (16%). Somente 9% foi para o saneamento básico. O
objectivo do saneamento dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio fracassou
por uma margem substancial, e a fraqueza da resposta nacional e internacional a
esta crise cada vez maior com milhões de mortes infantis evitáveis tem de ser
considerada um dos maiores fracassos do desenvolvimento e moral dos últimos 15
anos, que tem de ser abordado nos anos iniciais do período dos ODSs.
Figura 3: Ajuda para os 45 países prioritários por subsector de água e de
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50%
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Fonte: OCDE CRS

Aumentar os programas conjuntos e o apoio ao orçamento
O modo como a ajuda para a água e o saneamento é realizada é um factor
importante determinante da eficácia da mesma, uma vez que se relaciona com os
princípios de responsabilidade, utilização de sistemas nacionais e melhoria de
capacidades. Por exemplo, as intervenções tipo projecto são criticadas por permitir
que os doadores continuem a ter controlo total dos fundos, havendo despesas de
transacção elevadas e prejudicando os sistemas políticosÁgua
e administrativos
dos
– sistemas
grandes
países beneficiários, enquanto o apoio aos orçamentos utiliza
por completo os
sistemas dos países mas comporta um risco mais elevado. A Figura 4 mostra que,
em 2013, 85% da ajuda para a água e o saneamento foi realizada como
intervenções tipo projecto —10% mais do que a média para a ajuda total. Por outro
lado, somente 2,4% da ajuda para a água e o saneamento foi realizada como apoio
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ao orçamento do sector, uma quota relativamente baixa em comparação com outros
sectores (no total, 6% da ajuda é gasta como apoio aos orçamentos). Os países
prioritários receberam uma quota ainda maior da ajuda para a água e o saneamento
como intervenções tipo projecto do que o sector em geral (8% da ajuda para o
sector em 2013).
Figura 4: Ajuda para a água e o saneamento e ajuda atribuível ao sector por
modalidade, 2013
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Melhorar a transparência através de relatórios mais desagregados e
oportunos
O sector da água e do saneamento enfrenta desafios relativamente à transparência
a diversos níveis. Há diversas organizações envolvidas na provisão de serviços de
água e de saneamento, incluindo ministérios competentes e intervenientes do sector
privado, e a qualidade e abrangência dos relatórios varia consideravelmente. O
relatório concentra-se nos fluxos da ajuda do Comité de Assistência ao
Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (DAC), participado através do Sistema de Relatórios dos Credores, e
apesar de representar a maioria da ajuda para o sector, os fluxos da ODA de
doadores não DAC—particularmente da China, Índia, Brasil e os Estados do Golfo—
são significativos e estão a aumentar rapidamente. Os dados de doadores não DAC
são frequentemente mais difíceis de obter.
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Para os dados DAC ainda há quase um ano de atraso antes de se produzir
relatórios sobre a ajuda para sectores específicos. A provisão eficaz da ajuda
depende de fluxos de recursos previsíveis, e proporcionar informação sobre os
planos futuros de despesas dos doadores é particularmente importante para
preparar um orçamento nacional. Entre as agências de apoio externo, 15 das 23
inquiridas participaram ter um orçamento de ajuda claro sujeito a escrutínio
parlamentar,1 o que destaca a necessidade de haver maior transparência e
prestação de contas entre os doadores, que permitiria aos governos nacionais
planear como atribuir recursos usando a informação sobre a ajuda.
Há também falta de transparência sobre o elemento dos subsídios nos empréstimos
de ODA: os empréstimos com poucas concessões (por exemplo, pouco acima de
25%) são avaliados do mesmo modo que os empréstimos altamente concessionais.
Em Dezembro de 2014, DAC propôs que somente o elemento de subsídio dos
empréstimos fosse contado como ODA, o que levará a uma melhoria significativa.
A desagregação entre os subsectores é limitada, dificultando a avaliação correcta
das atribuições entre a água e o saneamento. Por exemplo, não é possível obter
dados sobre ODA direccionada para melhorar a higiene, e não há uma
desagregação sistemática entre a ODA para as áreas rurais e a ODA para as áreas
urbanas.
Défices de financiamento
Os níveis baixos de financiamento e a fraca definição de objectivos do
financiamento das fontes não oficiais indicam a indispensabilidade da ajuda para
que o mundo tenha alguma possibilidade de cumprir a visão definida nesta ordem
do dia dos ODS pós-2015. O défice no financiamento para se cumprirem as metas
dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio é significativo para a maioria dos
países prioritários. Quarenta dos países prioritários responderam sobre o défice do
financiamento à Análise e Avaliação Global do Saneamento e Água Potável de
2014; destes países, 19 participaram ter menos de 50% do financiamento
necessário em todas as quatro áreas da água e do saneamento rural e urbano.13
Para cumprir o objectivo do ODS de acesso universal à água e ao saneamento, os
países prioritários que não têm financiamento para cumprir as metas dos Objectivos
de Desenvolvimento do Milénio vão sofrer um défice de financiamento ainda maior.
A selecção dos países prioritários destaca os que se caracterizam por falta de
rendimentos governamentais, o que assinala a função vital do financiamento
internacional nestes países para financiar o acesso universal.
O relatório novo utiliza os dados de 2012 da Organização Mundial de Saúde para
fazer uma estimativa aproximada dos défices de financiamento dos países em
desenvolvimento no sector. Identifica um défice de 39 mil milhões de dólares
anualmente, incluindo 14,8 mil milhões de dólares anualmente para a água e 24,2
mil milhões de dólares para o saneamento,14 em comparação com 6,6 mil milhões
de dólares em ajuda anual para a água e o saneamento com base numa média
anual durante 2011-2013. O défice de financiamento representa portanto quase seis
vezes o orçamento anual da ajuda para a água e o saneamento. Por exemplo, a
África ao Sul do Saara necessitaria de 9,1 mil milhões de dólares anualmente para o
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sector, em comparação com os 2,4 mil milhões de dólares em ajuda que recebe
actualmente.15
Ajuda para ajuda para a água e o saneamento por pessoa
O relatório também produziu um mapa da ajuda para a água e o saneamento por
pessoa. Mais de metade dos países prioritários recebe menos de 2,5 dólares por
pessoa por ano, alguns, menos de 1 dólar por pessoa (ver Mapa 2 que se segue). A
estes níveis de ajuda, as intervenções de água e de saneamento podem somente
ter um impacto marginal quando são tomadas em consideração em relação ao
quadro global geral.
Os défices do financiamento podem ser enfrentados através de uma mistura de
recursos, mas dadas as limitações da falta de receitas domésticas plausíveis
disponíveis nos países que enfrentam pobreza generalizada e fragilidade
económica, os aumentos substanciais em ODA terão de fazer parte da equação, o
que é, no final, uma questão de decisão política mais do que possibilidade
económica, como ilustra a comparação entre duas grandes indústrias globais no
relatório.16
Mapa 2: Mapa da ajuda para a água e o saneamento aos países por pessoa,
com base na média anual de 2011-13

Média da ajuda para a água e o saneamento 2011-2013
Menos de 1 dólar por pessoa

Entre 1 e 5 dólares por pessoa

Mais de 5 dólares por pessoa

País prioritário para ajuda para a água e o
saneamento

Fonte: OCDE CRS e Banco Mundial
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Conclusões e recomendações
Na véspera da nova estrutura de desenvolvimento sustentável pós-2015, é
importante aprender dos êxitos e fracassos do período dos Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio - êxito em alcançar cedo o objectivo da água, mas
negligência generalizada em relação ao saneamento e à higiene, e o fracasso
relacionado no cumprimento do objectivo do saneamento. É também importante ter
em conta as dificuldades futuras que terão maior impacto sobre a provisão do
acesso universal à água, ao saneamento e à higiene - incluindo a desigualdade
entre e dentro de países, as populações em crescimento, a urbanização, as
mudanças climáticas e a pressão exercida sobre os recursos hídricos - e incluir
esses factores realisticamente nas decisões políticas e nas opções de
financiamento.
A ajuda continua a ser a principal fonte de financiamento para muitos países em
desenvolvimento que têm de aumentar as despesas para a água, o saneamento e a
higiene, e apesar de o objectivo a médio e longo prazo para todos eles ser de deixar
de depender da ajuda, acabar prematuramente com os fluxos de ajuda poderia ter
consequências graves, particularmente para as pessoas pobres, vulneráveis e
marginalizadas, e poderia aumentar o risco de surtos de pandemias.
O relatório demonstra que, para muitos países, a ajuda seria um recurso
internacional vital para apoiar a concretização do acesso universal à água, ao
saneamento e à higiene. No entanto, os níveis de 6,6 mil milhões de dólares por ano
são demasiado baixos para terem o impacto necessário para os países mais pobres
evoluírem em termos de acesso universal nos primeiros anos depois de 2015.
Repetimos os apelos semelhantes feitos num relatório anterior Addressing the
shortfall (A solução para a escassez) em 2012, para a comunidade internacional
duplicar os volumes de ajuda para o sector até 2020, colmatando o défice entre os
compromissos e os desembolsos, e concentrando-se fortemente em visar os países
identificados como prioridades para o investimento, o que deveria fazer parte de um
impulso mais generalizado para ODA: os países de rendimentos elevados deveriam
atribuir 0,7% do produto nacional bruto a ODA, incluindo 0,15-0,2% para os Países
Menos Desenvolvidos, com prazos obrigatórios a curto prazo para os doadores que
não o façam. Uma reavaliação do progresso para o acesso universal à água, ao
saneamento e à higiene, e dos défices no financiamento, deveria ter lugar em 2020.
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WaterAid/ Eliza Deacon
Acabar prematuramente com os fluxos de ajuda teria consequências sérias para as pessoas
pobres e vulneráveis, Margaret Among, Amuria, Uganda.

Este aumento dos volumes para o sector deve ser acompanhado de esforços
renovados para melhorar a transparência e a eficácia da ajuda. Na Conferência de
Adis Abeba, todos os parceiros devem renovar os compromissos feitos em Paris,
Accra e Busan, incluindo os esforços para melhorar a responsabilidade local,
harmonizar e uniformizar o apoio externo para os objectivos nacionais e sistemas
locais, melhorar a monitorização conjunta e os relatórios sobre os resultados, e
estabelecer prestação de contas mútua e transparência na implementação. A
Parceria Saneamento e Água para Todos, com 36 dos países prioritários e os sete
maiores doadores para o sector como parceiros, oferece uma plataforma robusta
para a realização desta ordem do dia.

Este relatório de análise foi elaborado pelo Grupo de Trabalho de Advocacia Pós2015 da WaterAid, com contribuições importantes de Clare Battle, John Garrett,
Henry Northover e Apollos Nwafor.
Junho de 2015.
1

Estas conclusões e recomendações têm origem no relatório completo, Elemento Essencial,
WaterAid Development Initiatives, 2015, que se pode consultar em www.wateraid.org.
2
O estatuto de País Menos Desenvolvido é ainda usado para identificar um grupo claro de países
que emergiram dos dados.
3
Os 36 países na África ao Sul do Saara são Angola, o Benim, o Burkina Faso, o Burundi, os
Camarões, a República Centro-Africana, o Chade, as Cômoros, a República Democrática do Congo,
a República do Congo, a Costa do Marfim, a Etiópia, o Gana, a Guiné, a Guiné Bissau, o Quénia, o
Lesoto, a Libéria, Madagáscar, o Malawi, o Mali, a Mauritânia, Moçambique, o Níger, a Nigéria, o
Ruanda, o Senegal, a Serra Leoa, a Somália, o Sudão do Sul, o Sudão, a Tanzânia, o Togo, o
Uganda, a Zâmbia e o Zimbabué. Os 5 países no Sul da Ásia e na Ásia Central são o Afeganistão, o
Bangladesh, a Índia, o Nepal e o Paquistão.
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4

Inclui subsídios e empréstimos em condições favoráveis dentro da definição da ODA
Ver o relatório da Análise e Avaliação Global do Saneamento e da Água Potável (GLAAS) 2014.
6
Os seis países são Angola (1,8 mortes devido à diarreia por 1000 nados vivos), República
Democrática do Congo (1,67), República Centro-Africana (1,62), Somália (1,53), Chade (1,38) e
Serra Leoa (1,35). A média através de todos os países em desenvolvimento é de 0,28.
7
Government revenue per capita, excluding grants, at Purchasing Power Parity (Fonte: Fundo
Monetário Internacional). Os rendimentos do governo, excluindo os subsídios, avaliam a
disponibilidade dos recursos domésticos (rendimentos) e a escala da procura de recursos per capita.
8
FDI é o investimento estrangeiro para uma empresa de um país em desenvolvimento. Outros fluxos
oficiais são tipicamente empréstimos feitos pelos doadores ao sector privado e público nos países
em desenvolvimento. As remessas são os fundos transferidos pelos trabalhadores migrantes para os
países de origem, do país em que trabalham.
9
Receitas do governo - incluindo os impostos governamentais, receitas não fiscais (receitas de
propriedades, taxas administrativas, multas) e os rendimentos do capital (vendas de activos ou
stocks). Não inclui os empréstimos do governo.
10
O sector da "Saúde" é definido como Sistema de Relatórios de Credores códigos 120 "Saúde" e
130 "Políticas/programas da população e saúde reprodutiva".
11
Os dados sobre as despesas privadas no sector da água e do saneamento são recolhidos e
proporcionados através de WASHfunders, uma iniciativa do Foundation Center para proporcionar
dados sobre o financiamento filantrópico e outro para o sector. Os últimos dados disponíveis são de
2012.
12
A Declaração de Paris, a Agenda de Accra para Acção e o Acordo de Parceria de Busan chegaram
a acordo sobre uma série de compromissos construídos à volta de princípios fundamentais de
responsabilidade dos países, uniformidade, harmonização, resultados e prestação de contas mútua.
13
Os 19 países são a República Democrática do Congo, a República Centro-Africana, a Serra Leoa,
Madagáscar, a Etiópia, o Burundi, a Tanzânia, o Sudão do Sul, a Libéria, o Haiti, a Guiné, o Benim, a
Mauritânia, o Bangladesh, a Nigéria, a Costa do Marfim, o Zimbábue, o Paquistão e o Iémen.
14
Potencialmente, estes défices de financiamento poderiam ser preenchidos de todas as fontes,
públicas e privadas ou dos agregados familiares.
15
Há diversas limitações a esta análise do défice do financiamento, descrito em maior detalhe no
relatório, mas a análise serve para destacar os volumes da ajuda no contexto do défice do
financiamento. Prevê-se a elaboração de uma análise mais actualizada dos custos das metas do
desenvolvimento sustentável, incluindo a Meta 6, como parte das discussões lideradas pela ONU
sobre o financiamento para o desenvolvimento.
16
Gastamos cerca de 867 mil milhões de dólares por ano como consumidores individuais em
bebidas refrigerantes, para as quais a água doce limpa é o principal ingrediente (Euromonitor, 2014).
Esta quantia é cento e trinta vezes mais do que a quantia total de ODA desembolsada pelos países
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico para apoiarem a provisão de
água segura e de saneamento (6,6 mil milhões de dólares). Calcula-se que a indústria global de
armamento represente 1,7 biliões de dólares por ano: no caso desta indústria, a quantidade
equivalente de ajuda para a água e o saneamento num ano é gasta em menos de um dia e meio.
http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending, 2012.
5

www.wateraid.org/ppa
A WaterAid é uma obra de beneficência registada: Austrália: ABN 99 700 687 141 Canadá: 119288934 RR0001. Suécia: Org.nº: 802426-1268, PG: 90 01 62-9, BG: 900-1629.
RU: 288701 (Inglaterra e País de Gales) e SC039479 (Escócia) EUA: A WaterAid América é uma organização com fins não lucrativos 501(c) (3)

17

