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 INTRODUÇÃO 

1.1 Fundo  

A água subterrânea está a tornar-se cada vez mais um recurso de eleição para os tomadores de decisão na 

região da SADC, uma vez que a variabilidade e a poluição do clima alteram a disponibilidade e a fiabilidade das 

águas superficiais adequadas para utilização. A gestão sustentável das águas subterrâneas é fundamental 

para a região, incluindo os aquíferos transfronteiriços, e o Instituto de Gestão das Águas Subterrâneas da 

Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC-GMI) desempenha um papel crítico no apoio aos 

Estados Membros para melhorar a gestão das águas subterrâneas. O SADC-GMI foi estabelecido em 2016 

para fornecer capacidade e apoio aos países da SADC na abordagem dos desafios das águas subterrâneas na 

região. Para executar este mandato, o SADC-GMI desenvolveu um Plano Estratégico de Negócios (2018-2023) 

que reforça a sua Visão, Valores e Metas Estratégicas. Paralelamente ao desenvolvimento do Plano 

Estratégico de Negócios foi o desenvolvimento deste Plano de Sustentabilidade Financeira. 

 

O Secretariado da SADC recebeu uma subvenção de US $ 10,2 milhões do GEF-CIWA para apoiar a 

implementação do projecto Gestão Sustentável de Água Subterrânea nos Estados Membros da SADC por 

um período de 5 anos, começando em 1 de Julho de 2014 e terminando em 30 de Junho de 2019. A 

alocação de subvenção do GEF-CIWA é dividido em 4 componentes do projeto, nomeadamente: 

 

• Componente A – Operacionalizar a SADC-GMI (US$2.8m).  

• Componente B – Reforçar a capacidade institucional para a gestão sustentável da água subterrânea 

na SADC  (US$1.5m). $3.0  

• Componente C Desenvolver o conhecimento sobre águas subterrâneas transfronteiriças e nacionais 
 

• Componente C – Desenvolver o conhecimento sobre águas subterrâneas transfronteiriças e 
nacionais  (US m).  

• Componente D – Promover a  gestão e desenvolvimento da infra-estrutura de águas subterrâneas 

O SADC-GMI está actualmente a  implementar este projecto financiado pelo GEF-CIWA, que é a sua 

principal fonte de financiamento e deve expirar no final de Junho de 2019. O início deste projecto foi 

adiado por várias razões, com o resultado que o programa de  cinco  anos  foi compactado em apenas 

dois anos e a implementação está consideravelmente atrasada. Deste financiamento, 26% do 

orçamento da componente A e menos de 2% dos orçamentos das componentes B, C e D foram gastos 

em 25 de Janeiro de 2018. Existe a possibilidade de uma prorrogação sem custos de dois anos deste 

financiamento , o que permitiria ao SADC-GMI gastar o financiamento de forma mais eficaz durante um 

longo período de tempo. Os restantes meses fornecem uma pequena janela para dimensionar as 

operações para níveis de sustentabilidade financeira. 
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Componente A, em particular, visou o estabelecimento das funções centrais do SADC-GM e está a 

permitir-lhe construir credibilidade na região da SADC e entre as principais partes interessadas no sector 

das águas subterrâneas. Este Componente é fundamental para construir as bases para apoiar a 

sustentabilidade financeira do Instituto, que, numa  última análise, requer um fluxo de renda suficientemente 

confiável para financiar suas actividades obrigatórias. Este é um elemento chave para ajudar a garantir que 

o Instituto cobrirá os seus custos de funcionamento no futuro previsível. 

 

subvenção total por componente versus gasto para 

 

Figura 1: Subvenção total por componente versus gasto para Janeiro 2018 

Desde estes resultados, o SADC-GMI assegurou 3 projectos adicionais para cumprir o mandato do GEF-

CIWA, dentro do seu prazo especificado, no entanto, uma extensão de 2 anos sem custos pelo Banco 

Mundial para a actual instalação GEF-CIWA iria aliviar alguma da pressão sobre o tempo  neste 

projeto e ajudar o SADC-GMI a se preparar melhor para um futuro sustentável. Tal extensão permitirá que o 

SADC-GMI implemente o orçamento total alocado ao Componente A. 

1.2 Propósito  

O objectivo deste Plano de Sustentabilidade Financeira é demonstrar que existe um fluxo de rendimentos 

suficientemente fiável para financiar os custos organizacionais e administrativos básicos "cerne", mostrando 

que o SADC-GMI tem uma expectativa razoável de cobrir os seus custos de funcionamento num futuro 
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previsível através de uma diversificação de fluxos de renda, tais como renda através de taxas, doações, 

fundos de doadores, entre outros. 

 

Este relatório quantifica as prováveis fontes e o quantum do rendimento em relação ao custo operacional 

projectado da SADC-GMI ao longo dos próximos 5 anos financeiros, para ilustrar que poderia operar de 

forma independente da actual atribuição de donativos do GEF-CIWA no futuro. 

 

Também deve ser notado que este relatório de sustentabilidade financeira deve ser lido em conjunto com o 

Plano de Negócios SADC-GMI (2018-2023), que articula claramente a visão do Instituto, direcção 

estratégica e objetivos ao longo dos próximos 5 anos para fortalecer-se institucionalmente e alcançar a 

sustentabilidade financeira. 
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 METODOLOGIA  

2.1 Visão Geral da Abordagem 

Uma projecção de gastos de caso base foi desenvolvida como ponto de partida. Posteriormente, a equipe 

do SADC-GMI contribuiu para definir os cenários de gasto mínimo e capacidade total de gastos (numa 

base linha por linha), com consideração apropriada das despesas discricionárias e aquelas que 

provavelmente escalariam  num ambiente de implementação do projecto com potencial de alto volume (veja 

a Figura 2): 

 

• O cenário de gasto mínimo inclui apenas os gastos críticos necessários para manter as operações 

e implementar um orçamento de projecto baixo. 

• O cenário de gastos do caso base inclui gastos operacionais conservadores que provavelmente 

serão incorridos para implementar um um projecto de orçamento médio. 

 

• O cenário da capacidade de gastos totais, é um cenário ambicioso que pressupõe que os volumes 

do projecto justificam a expansão das actividades / recursos principais, que podem ser necessários 

se os orçamentos de projetos elevados forem garantidos. 

 

Figura 2: Cenários de gastos combinados com cenários de orçamento do projecto  

Com o objectivo  deste plano de sustentabilidade financeira, o foco estava no financiamento dos custos 

organizacionais e administrativos básicos “cerne” da SADC-GMI, incluindo salários dos funcionários em 

tempo integral, instalações, equipamentos, comunicações e despesas directas do dia-a-dia.  de trabalho. A 

suposição foi feita de que o financiamento do projecto pode ser obtido de várias fontes além das funções 

principais. Foi feita uma análise do provável gasto principal do SADC-GMI nos próximos cinco anos. 

Baseou-se numa análise das despesas ao longo dos últimos dois anos e numa projecção dos prováveis 

requisitos e actividades de pessoal no futuro. Foram aplicadas as  seguintes premissas / critérios: 

 

• Para efeitos de criação de uma previsão razoável das despesas da actividade principal para os 

próximos cinco anos financeiros, foi realizado um processo de orçamento ascendente num conjunto 
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com a gestão da SADC-GMI. Este processo consistiu em projectar as despesas do exercício de 

2018/19 a 2022/23 linha a linha, em relação aos resultados financeiros do exercício anterior (2016/17) 

e aos resultados efectivos do corrente ano (ou seja, de 1 de Abril de 2017 a 25 de Janeiro de 2018). 

• Foram aplicadas reduções  às Taxas Profissionais cobradas pela UFS a partir de 2021/22, quando o 

contrato actual expirar, e a administração acredita que estarão capacitados para executar os serviços 

contratados por eles próprios. 

• Uma premissa inflacionária conservadora baseada em US $ (ou seja, 1,5%) foi aplicada a cada item 

de despesa para extrapolar esses itens anualmente até o exercício financeiro de 2022/23. Esse 

valor conservador da inflação foi adotado com base  numa avaliação da inflação provável na África 

do Sul versus mudanças prováveis na taxa de câmbio dólar / rand. 
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 CENÁRIO DO ORÇAMENTO DO PROJECTO E DESPESAS   

É aqui apresentada  a aplicação dos três cenários de despesa e como esta se relaciona com os rendimentos 

relacionados com o projecto, e o potencial para subsidiar os custos básicos da SADC-GMI através do seu 

papel de implementação / facilitador do projecto. 

3.1 Três cenários de despesas  

O cenário do caso básico de despesas  inclui US $ 86.000 (ou 15%) mais gastos anuais do que o cenário 

de gasto mínimo, enquanto o cenário de gastos totais de capacidade inclui US $ 172.000 (ou 29%) mais 

despesas por ano do que o cenário de gasto mínimo. 

As tabelas abaixo apresentam as projeções de gastos linha a linha em cada um desses três cenários, 

conforme construído em termos da metodologia descrita acima. 

Tabela 1: Projecção de despesas do caso básico  

Annual expenditure: 

(Base Case) 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Renumeração dos 

Auditores 

 $5 000   $5 075   $5 151   $5 228   $5 307  

Acomodação e Ajuda de 

Custo 

 $50 000   $50 750   $51 511   $52 284   $53 068  

Anúncios   $15 000   $15 225   $15 453   $15 685   $15 920  

Equipamento de 

Computação  

 $6 500   $6 598   $6 696   $6 797   $6 899  

Taxa de Consultas   $40 000   $40 600   $41 209   $41 827   $42 455  

Custos com funcionários 

executivos  

 $120 000   $121 800   $123 627   $125 481   $127 364  

Custos com funcionários 

administrativos  

 $180 000   $182 700   $185 441   $188 222   $191 045  

Entretenimento e 

refrescos  

 $3 500   $3 553   $3 606   $3 660   $3 715  

Alterações nos 

Escritórios  

 $2 500   $2 538   $2 576   $2 614   $2 653  

Impressão e Papelaria   $12 500   $12 688   $12 878   $13 071   $13 267  

Servicos Profissionais  – 

UFS 

 $135 000   $137 025   $139 080   $72 152   $73 234  

Pequeno   $2 500   $2 538   $2 576   $2 614   $2 653  

Lembranças e presentes  $500   $508   $515   $523   $531  
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Telefone e fax  $2 500   $2 538   $2 576   $2 614   $2 653  

Custos de Treino  $2 500   $2 538   $2 576   $2 614   $2 653  

Custos de viagem  (Voo e 

aluguer de carro ) 

 $100 000   $101 500   $103 023   $104 568   $106 136  

Total $678 000 $688 170 $698 493 $639 955 $649 554 

 

Tabela 2: Projecção de Despesas Minimas  

Despesas Anuais : 

(Custos minimos) 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Renumeração dos 

Auditores 

 $4 000   $4 060   $4 121   $4 183   $4 245  

Acomodação e Ajuda de 

Custo 

 $40 000   $40 600   $41 209   $41 827   $42 455  

Anúncios   $13 000   $13 195   $13 393   $13 594   $13 798  

Equipamento de 

Computação  

 $5 000   $5 075   $5 151   $5 228   $5 307  

Taxa de Consultas   $35 000   $35 525   $36 058   $36 599   $37 148  

Custos com funcionários 

executivos  

 $120 000   $121 800   $123 627   $125 481   $127 364  

Custos com funcionários 

administrativos  

 $155 000   $157 325   $159 685   $162 080   $164 511  

Entretenimento e 

refrescos  

 $3 000   $3 045   $3 091   $3 137   $3 184  

Alterações nos 

Escritórios  

 $1 000   $1 015   $1 030   $1 046   $1 061  

Impressão e Papelaria   $10 000   $10 150   $10 302   $10 457   $10 614  

Servicos Profissionais  – 

UFS 

 $120 000   $121 800   $123 627   $56 467   $57 314  

Pequeno   $2 000   $2 030   $2 060   $2 091   $2 123  

Lembranças e presentes  $-     $-     $-     $-     $-    

Telefone e fax  $2 000   $2 030   $2 060   $2 091   $2 123  

Custos de Treino  $2 000   $2 030   $2 060   $2 091   $2 123  

Custos de viagem  (Voo e 

aluguer de carro ) 

 $80 000   $81 200   $82 418   $83 654   $84 909  

Total $592 000 $600 880 $609 893 $550 027 $558 277 
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Tabela 3: Projecção dos custos de capacidade total 

Despesas Anuais : 

(Capacidade total) 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Renumeração dos 

Auditores 

 $6 500   $6 598   $6 696   $6 797   $6 899  

Acomodação e Ajuda de 

Custo 

 $60 000   $60 900   $61 814   $62 741   $63 682  

Anúncios   $17 500   $17 763   $18 029   $18 299   $18 574  

Equipamento de 

Computação  

 $7 000   $7 105   $7 212   $7 320   $7 430  

Taxa de Consultas   $50 000   $50 750   $51 511   $52 284   $53 068  

Custos com funcionários 

executivos  

 $120 000   $121 800   $123 627   $125 481   $127 364  

Custos com funcionários 

administrativos  

 $200 000   $203 000   $206 045   $209 136   $212 273  

Entretenimento e 

refrescos  

 $5 000   $5 075   $5 151   $5 228   $5 307  

Alterações nos 

Escritórios  

 $3 000   $3 045   $3 091   $3 137   $3 184  

Impressão e Papelaria   $15 000   $15 225   $15 453   $15 685   $15 920  

Servicos Profissionais  – 

UFS 

 $150 000   $152 250   $154 534   $87 837   $89 155  

Pequeno   $3 000   $3 045   $3 091   $3 137   $3 184  

Lembranças e presentes  $1 000   $1 015   $1 030   $1 046   $1 061  

Telefone e fax  $3 000   $3 045   $3 091   $3 137   $3 184  

Custos de Treino  $3 000   $3 045   $3 091   $3 137   $3 184  

Custos de viagem  (Voo e 

aluguer de carro ) 

 $120 000   $121 800   $123 627   $125 481   $127 364  

Total $764 000 $775 460 $787 092 $729 884 $740 832 

 

 Os principais ajustes entre esses cenários estão ilustrados abaixo e incluem aumentos nos custos de 
viagem, custos de funcionários e taxas pagas à UFS por serviços profissionais: 
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Figura 3: Despesas incrementais nos tres cenarios anuais de gastos  

3.2 Cenários do Orçamento do Projecto 

Em consulta com a direcção e o pessoal, o valor dos projectos que o SADC-GMI é susceptível de atrair nos 

próximos 5 anos foi quantificado. Estas estimativas foram baseadas no volume e tamanhos actuais dos 

projectos na região da SADC e aqueles que se alinham com o mandato do Instituto. 

Três cenários orçamentários do projecto foram quantificados, conforme ilustrado na Figura 4 abaixo. Assumiu-

se que o valor dos projetos aumentaria num terço sob o cenário de alto orçamento do projeto e reduziria em 

dois terços sob o cenário de baixo orçamento do projeto. Esses três cenários de orçamento do projeto foram 

emparelhados com um cenário de despesas, conforme ilustrado na Figura 2. 

Value of projects 

implemented annually 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Low project budget   $500 000   $1 250 000   $1 500 000   $2 250 000   $2 500 000  

Medium project budget  $1 500 000   $1 875 000   $2 250 000   $3 375 000   $3 750 000  

High project budget   $2 000 000   $2 500 000   $3 000 000   $4 500 000   $5 000 000  

Figura 4. Cenários de orçamento do projecto  

A equipe de gestão do GEF-CIWA acredita que existe uma forte possibilidade de que uma extensão 

orçamentária de 1 ano sem custo possa ser concedida pelo Banco Mundial. Esta extensão do financiamento 

permitiria ao Instituto aceder a subvenções não utilizadas até 30 de Junho de 2020, enquanto o programa 

está actualmente programado para terminar um ano antes (ou seja, 30 de Junho de 2019). 
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A partir de  25 de Janeiro de 2018, US $ 2,1 milhões da doação da Componente A não foram gastos e uma 

extensão de 2 anos sem custo poderia teoricamente cobrir os principais custos operacionais do Instituto até 

Março de 2021, conforme ilustrado na Figura 5, mesmo que nenhuma receita adicional seja obtida . 

 

Figura 5: Utilização da subvenção do  GEF-CIWA sob a projecção das despesas básicas  

 

 

30/6/2019: 
GEF-CIWA 

end date 
30/6/2020: 

GEF-CIWA  1 
year 

extension 
30/3/2021: 
GEF-CIWA 2 

year 
extension 
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 DIVERSIFICAÇÃO DE FLUXOS  DE RENDA  

4.1 Fluxos para Geração de Renda 

A diversificação das fontes de financiamento / fluxos de rendimento da SADC-GMI é fundamental para a sua 

sustentabilidade financeira, não só em termos de financiamento de doadores / parceiros, mas também 

através de outras iniciativas de geração de rendimento. Há uma série de opções disponíveis para a SADC-

GMI para financiar suas actividades principais a médio e longo prazo através de vários fluxos que 

incorporam cobrança de taxas para ofertas de serviços, doações e contribuições,in-kind  fortalecendo 

parcerias existentes e estabelecendo novas, acessando subvenções adicionais e financiamento global e 

através de publicações (figura abaixo). Estes são elaborados abaixo. 

 

 

Figura 6: Opções disponiveis para deversificação de renda  

4.2 Fluxo A: Rendimentos gerados através de Taxas e Serviços  

 Taxas de Treinamento e Conferencia   

Existem várias oportunidades para o SADC-GMI gerar rendimentos de formação / conferências nos próximos 

5 anos. Esses incluem: 

• Uma conferência anual de águas subterrâneas da SADC, a ser realizada em 2018, em parceria 

com as principais partes interessadas. Prevê-se que até 350 delegados em toda a região da SADC 

participem neste evento e que os participantes sejam cobrados US $ 400 cada. 

A. TAXAS E 
SERVIÇOS 

•Despesas de Treino 
e Conferencia 

•Implementação do 
Projecto 
Implementação do 
Projecto /Despesas  
de Facilitação 

•Servicos de Pesquisa 
e Consultaria 
Tecnica 

•Taxa de assinatura a 
ser paga pelo sector 
privado

B. DOAÇÕES

•Contribuições dos 
Estados Membros 
da SADC  In-kind 

•Doações de 
responsabilidade 
social Corporativa 

C. PUBLICAÇÕES

•Publicação da 
revista regional de 
Águas 
Subterrâneas da 
SADC

D. PARCERIAS 

•Partnerships with 
offshore funders 
with interest in 
SADC 
groundwater 
management

E. 
SUBSIDIOS/FINAN
ÇAS GLOBAIS 

•Alocações 
adicionais de 
Subsidios  

•Financiamento 
para Iniciativas 
Climáticas 



 

Relatório de Sustentabilidade Financeira   Final 12 

 

• Realização de eventos regionais de formação: a SADC-GMI está em negociações com a WaterNet 

para realizar eventos de formação regionais sobre tópicos relacionados com perfurações de poços 

rentáveis. Espera-se que esses eventos de treinamento atraiam de 25 a 30 participantes e as taxas 

de treinamento sejam de US $ 350 por participante. 

• Cursos de águas subterrâneas por medida: Enquanto o Componente C do actual programa GEF-

CIWA separa US $ 3m para avançar no conhecimento sobre águas subterrâneas transfronteiriças e 

nacionais, a GIZ concedeu à SADC-GMI mais € 198.085 para apresentar 4 cursos em toda a região 

da SADC entre Maio de 2018 e Dezembro de 2018. Este financiamento permitirá à SADC-GMI 

construir um histórico de treino na região. 

Para os propósitos desta avaliação de sustentabilidade financeira, foi realizado um exercício conservador de 

cálculo de custos para prever as receitas e custos de treinamento / conferência nos próximos 5 anos, com 

base na hipótese de 2 a 8 sessões de treinamento por ano e uma conferência anual.  A receita anual líquida 

que o GMI poderia potencialmente obter, depois de ajustar as taxas de treinamento e conferência para os 

custos associados, é apresentada na Tabela 4. 

Table 4: Renda de Treinamento e Conferencia  

 
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Receita annual estimada 

liquida  

$28 645 $44 230 $60 275 $62 450 $63 387 

Numero de eventos de 

treinamento  

2 4 6 8 8 

Numero de conferencias 1 1 1 1 1 

 

 Implementação do Projecto /taxas de facilitação  

Foi recomendado que a SADC-GMI procure recuperar alguns dos seus custos operacionais ou essenciais 

dos financiadores do projecto através de taxas de facilitação / implementação, mas que estas taxas não 

excedam mais de 10% dos custos do projecto. Os doadores podem ser receptivos a estas recargas, desde 

que os financiadores compreendam o valor acrescentado que o SADC-GMI traz como facilitador ou 

implementador. 

A avaliação da sustentabilidade financeira alocou percentuais dos gastos operacionais do Instituto, que 

poderiam ser recarregados em projectos por meio de uma taxa de facilitação / implementação, conforme 

resumido na Tabela 5. Essas recargas devem crescer de 10% no primeiro (1) ano para 50% no quinto (5)ano. 

Custos operacionais do instituto sob os gastos do caso base e cenários médios do orçamento do projecto. 

O SADC-GMI está actualmente em negociações com o DBSA em torno de um novo projecto de 5 anos 

alinhado com os seus objectivos actuais, sob os auspícios do mandato de mudança climática do DBSA e do 

Green Climate Fund. Se for bem-sucedido, esse projecto de US $ 20 milhões liberará US $ 3.75 milhões (ou 
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US $ 750.000 por ano) de financiamento para as principais actividades do Instituto, bem como uma taxa anual 

de implementação do projecto de 5%. 

A oportunidade de financiamento climático do DBSA não foi incluída nas previsões de sustentabilidade 

financeira, uma vez que a oportunidade foi considerada demasiado embrionária para ser incluída. No entanto, 

se essa oportunidade se materializar, o Instituto poderá  beneficiar de significativos excedentes nos próximos 

5 anos. 

Tabela 5. Crescimento nas percentagens de recarga sob diferentes cenários  

Orcamento do Projecto e cenários de despesas  Year 1 Year 5 

Orçamento baixo do projecto + gastos minimos  8% 40% 

Orçamento médio do projecto + gasto de caso base  10% 50% 

Orçamento alto do Projecto  + gastos máximos   20% 55% 

 

 Pesquisa e Serviços de Consultaria Técnica  

The strategic position that SADC-GMI fulfils allows it to offer a number of unique consulting services, aside 

from those that arise directly through project grants, namely: 

A posição estratégica que o SADC-GMI cumpre permite-lhe oferecer uma série de serviços de consultoria 

únicos, além daqueles que surgem directamente através de subvenções de projectos, nomeadamente: 

• Consultoria em colaboração com instituições académicas e outras instituições de pesquisa como 

a UFS. A SADC-GMI e a UFS podem candidatar-se em conjunto com as bolsas de investigação 

académicas, através das quais a SADC-GMI pode fornecer acesso a conhecimentos técnicos e dados 

de origem na região da SADC. 

• Existe uma oportunidade para a SADC-GMI conduzir uma pesquisa aprofundada em nome de um 

consórcio do sector privado, devido à variedade de indústrias do sector privado que são 

directamente influenciadas pelas questões das águas subterrâneas. O Instituto detém um nicho 

específico para ajudar o sector privado e os governos nacionais a entender as consequências de 

certas práticas, como o rastreamento. 

• A experiência do Instituto e o acesso exclusivo a informações especializadas sobre águas 

subterrâneas permitem-lhe ainda oferecer serviços de consultoria técnica a uma variedade de 

indústrias na região da SADC, especialmente nos sectores da agricultura, mineração e energia. 

A previsão da avaliação da sustentabilidade financeira inclui US $ 30.000 de receita por ano, líquida de custos, 

em relação aos serviços de consultoria técnica, pois a administração acredita que pode realizar cinco dessas 

atribuições por ano. Espera-se que a demanda de assuntos actuais impulsionem consideravelmente o 

impacto anual deste fluxo potencial  de receita, mas recomenda-se que a SADC-GMI seja adequadamente 

orientada para oferecer esses serviços continuamente para expandir sua credibilidade. 
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 Taxa de Assinatura  

Prevê-se que à medida que a SADC-GMI se torne mais estabelecida, irá estabelecer uma associação para 

praticantes de águas subterrâneas na região da SADC. Esta iniciativa vai oferecer aos praticantes da região 

da SADC a oportunidade de serem credenciados pelo Instituto em troca de uma taxa de assinatura anual. 

Embora a audiência  principal do sistema de credenciamento provavelmente seja de praticantes individuais 

de águas subterrâneas, há uma oportunidade de permitir que empresas privadas também se afiliem ao 

Instituto. Este serviço seria oferecido a empresas que operam no sector de águas subterrâneas mais amplo 

e também beneficiariam da acreditação de um instituto regional como a SADC-GMI. Essa acreditação 

aumentaria sua credibilidade e teriam  acesso às últimas pesquisas, tendências e notícias relacionadas a 

águas subterrâneas. 

Para fins desta avaliação de sustentabilidade financeira, a receita de subscrição foi reconhecida com base 

numa série de premissas de participação e preço, conforme apresentado nas tabelas a seguir. 

Tabela 6: Premissas de receita de assinatura 

Premissas Anual 

fees 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Filiação 

Profissional  

US$250 - 20 membros 100 membros 160 membros 240 membros 

Afiliação de 

Companhias 

US$500 - 30 60 120 180 

 

Table 7: Previsão de receita de afiliação  

Receita de  

Afiliação 
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Afiliação 

Profissional   

$- $5 000 $25 000 $40 000 $60 000 

Afiliação de 

Companhias   

$- $15 000 $30 000 $60 000 $90 000 

4.3 Fluxo B: Renda Gerada a partir de Doações  

 Contribuições dos Estados Membros in-kind  

Os doadores esperam frequentemente que as contribuições dos Estados-Membros financiem uma parte 

significativa dos custos fundamentais e que essas contribuições cumpram os seus objectivos de co-

financiamento quando da concessão de financiamento para projectos. Contudo, exemplos recentes na região 
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da SADC sugerem que os Estados Membros estão frequentemente relutantes em fazer contribuições para 

além das suas contribuições existentes para o secretariado da SADC e para as organizações de bacias 

hidrográficas. Os Estados-Membros têm estado e continuarão dispostos a fazer contribuições em in-

kind, tais como providenciar locais de eventos e cobrir os seus próprios custos de viagem; no entanto, num 

futuro previsível, os Estados-Membros não estarão em condições de financiar os custos fundamentais da 

SADC-GMI. 

Para efeitos da nossa avaliação da sustentabilidade financeira, foram feitas estimativas conservadoras de 

contribuições in-kind dos Estados Membros da SADC: 

• Cada Estado Membro fará contribuições in-kind de US $ 1.500 por ano em relação a locais e outros 

custos ad hoc que resultariam em US $ 24.000 de financiamento por ano. No entanto, devido à 

incerteza associada a essas contribuições, uma probabilidade de 25% foi aplicada à fonte de receita, 

reduzindo a previsão de financiamento para US $ 6.000 por ano. 

• Cada Estado Membro irá progressivamente liquidar uma parte maior dos custos de viagem dos seus 

representantes regionais para participar no conselho de administração da SADC-GMI e nas reuniões 

do comité de directivos assim que a actual janela de donativos do GEF-CIWA se encerrar. Estes 

custos são actualmente suportados pelo Instituto e financiados pela GEF-CIWA. 

Tabela 8 Premisses das contribuições dos Estados Membros  

Contribuicoes dos 

Estados Membros  

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Contribuicoes In-

kind  (Local e outras 

despesas ad-hoc), 

depois de se 

aplicarem 25% 

probabilidade  

US$6,000 US$6,000 US$6,000 US$6,000 US$6,000 

Percentagem das 

despesas de 

viagem e 

alojamento a cargo 

dos Estados-

Membros 

- - 25% 50% 100% 

 

 Contribuições de responsabilidade social corporative de entidades/individuos da 

Africa do Sul  

O estatuto de registo sem fins lucrativos da SADC-GMI na África do Sul permite-lhe emitir certificados fiscais 

de doação para entidades e indivíduos sul-africanos que procuram instituições adequadas para investir os 
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seus orçamentos de RSC. Esta oportunidade deverá crescer em linha com a reputação do Instituto, mas para 

ser activamente gerido afim de  atingir prováveis financiadores. 

4.4 Fluxo C:  Renda gerada a partir de publicações 

Três outras fontes alternativas de renda foram identificadas pela administração, que são discutidas em mais 

detalhes abaixo. Nenhuma receita foi assumida nas previsões em relação a essas oportunidades, dado ao 

seu status nascente. 

 Jornal de Águas Subterrâneas da SADC  

A SADC-GMI está actualmente a considerar o estabelecimento de uma revista regional de águas 

subterrâneas que será disponibilizada em formato impresso e digital. Esta publicação incidirá sobre a região 

da SADC e publicará pesquisas académicas, bem como notícias e desenvolvimentos da indústria. 

A assistência de design e editorial provavelmente será fornecida pelo anfitrião do Instituto, a UFS. Instituições 

de ensino superior na região da SADC e empresas do sector privado afiliadas provavelmente contribuirão 

para a publicação escrevendo artigos. 

Na época da avaliação da sustentabilidade financeira, as receitas e os custos associados à publicação não 

estavam disponíveis e, portanto, não foram incluídos nas previsões. No entanto, espera-se que a receita de 

publicidade cubra os custos da publicação. 

4.5 Fluxo D: Renda gerada através de Parcerias  

 Cooperação com financiadores  offshore   

Existe uma oportunidade para a SADC-GMI cooperar com o CRIDF (Climate Resilient Infrastructure 

Development Facility), (Mecanismo de Desenvolvimento de Infra-estrutura Resiliente às Alterações 

Climáticas), um programa financiado pelo DFID actualmente na sua segunda fase. O Instituto poderia actuar 

como agente de implementação de projectos de água subterrânea que o CRIDF financiará na região da 

SADC. Recomenda-se que esta oportunidade seja explorada com a equipe do CRIDFII como uma questão 

de urgência. 

4.6 Fluxo E: Renda gerada através de subsídios /finanças globais  

 Financiamento das Alterações Climáticas  

O Instituto poderia potencialmente aceder ao financiamento de subvenções do Fundo Climático Verde (GCF) 

ou do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) para implementar projectos de adaptação na região da 

SADC. 
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O Fundo Climático Verde 

O GCF é um fundo internacional para doações e financiamento concessional para desenvolvimento resiliente 

às baixas emissões. O objectivo é alcançar um equilíbrio de desembolsos entre adaptação e mitigação (50% 

cada) e tem um foco sustentado nos países menos desenvolvidos, nos pequenos estados insulares e nos 

países africanos. 

A SADC-GMI está actualmente a trabalhar com o Banco de Desenvolvimento da África Austral (DBSA), que 

é uma entidade credenciada do GCF, para solicitar US $ 20 milhões em financiamento de projectos. Esta 

oportunidade poderia liberar US $ 3.75 milhões (ou US $ 750.000 por ano) de financiamento para as 

actividades principais do Instituto, bem como uma taxa anual de implementação de projecto de 5%. 

As aplicações do GCF exigem uma quantidade significativa de comprometimento tanto do agente 

implementador quanto da entidade credenciada, já que um aplicativo de financiamento precisa ser apoiado 

por um caso de negócios detalhado ou estudo de viabilidade que demonstre claramente os benefícios 

previstos do projecto. As aplicações GCF também exigem uma explicação das abordagens de medição e 

verificação que serão implementadas assim que o financiamento for disponibilizado. 

Fundo Global para o Meio Ambiente  

O GEF forneceu ao SADC-GMI US $ 2,07 milhões do seu actual financiamento de Categoria A para 

operacionalizar o Instituto (como parte da janela de financiamento de US $ 10,2 milhões do GEF-CIWA). 

 O futuro financiamento do GEF provavelmente será alocado a projectos, e não à operacionalização do 

Instituto; portanto, o SADC-GMI é susceptível de atrair taxas de gestão / facilitação limitadas ao projecto do 

GEF. O Instituto deveria incluir custos operacionais relevantes no orçamento do projecto submetido ao GEF. 

4.7 Resumo dos Perfis de Receita   

Esta secção destaca uma série de fontes potenciais de receita que o SADC-GMI poderá utilizar para financiar 

as suas principais despesas de actividade e a tabela abaixo ilustra o quantum e o calendário estimados da 

receita prevista no cenário de gastos do caso base. O plano financeiro pressupõe que os blocos brancos 

acima (Projectos, Treinamento, Serviços e Bolsas de Estudo) são todos capazes de gerar a sua própria 

receita. Além disso, espera-se que gerem excedentes que contribuem para os custos centrais do Instituto. 

As tabelas 9, 10 e 11 ilustram o quantum e o momento da receita prevista nos três cenários. A realização 

dessas previsões dependerá da capacidade do Instituto de: 

• Negociar uma extensão de custo de 2 anos com o GEF-CIWA 

• Grow its project funding portfolio and to negotiate facilitation and implementation fees with project 

funders;  

• Aumentar sua carteira de financiamento de projectos e negociar taxas de facilitação e implementação 

com financiadores de projectos; 
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•  Assegurar contribuições in-kind dos Estados Membros; e 

•  Aumentar outras taxas de serviço / filiação. 

Tabela 9: Fontes de receita projectadas (gasto minimo + baixo cenário de orçamento do projecto ) 

Fontes de Receita  2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Concessão de renda  (GEF/CIWA)  $547 900   $511 357   $488 739 - - 

Taxa de Facilitação   $44 100   $89 523   $121 154   $163 753   $221 613  

Renda de treinamento/conferencias   $28 645   $44 230   $60 275   $62 450   $63 387  

Taxa de Afiliação Profissional  -  $5 000   $25 000   $40 000   $60 000  

Afiliação do Sector Privado  -  $15 000   $30 000   $60 000   $90 000  

Serviços de Pesquisa e Consultaria 
Técnica  

-  $30 000   $30 000   $30 000   $30 000  

Contribuicoes dos Estados 
Membros In-kind  

 $6 000   $6 000   $24 544   $43 644   $82 418  

Rendimento Total  $626 645 $701 110 $779 712 $399 847 $547 418 

 

Tabela 10:  Fontes de receita projectadas (gastos do caso base + cenário do Orçamento médio do projecto) 

Fontes de Rendimento 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Subvenção de Renda  (GEF/CIWA)  $610 700   $551 551   $525 157  - - 

Taxa de facilitação  $67 300   $136 619   $173 335   $253 891   $322 124  

Renda de Treinamento/conferencias   $28 645   $44 230   $60 275   $62 450   $63 387  

Taxa de Afiliação Profissional  -  $5 000   $25 000   $40 000   $60 000  

Afiliação do sector privado -  $15 000   $30 000   $60 000   $90 000  

Serviços de pesquisa e Consultaria 
técnica  

-  $30 000   $30 000   $30 000   $30 000  

Contribuições dos Estados 
Membros In-kind  

 $6 000   $6 000   $29 180   $53 056   $101 523  

Renda Total  $712 645 $788 400 $872 947 $499 397 $667 034 
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Tabel 11:  Fontes de receita projectada (gasto máximo + cenário alto de orçamento do projecto ) 

Sources of revenue 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Subvenção de renda  (GEF/CIWA)  $612 500   $544 801   $513 953  - - 

Taxa de facilitação  $151 500   $230 659   $273 138   $325 389   $403 663  

Renda de Trenamento/conferencias   $28 645   $44 230   $60 275   $62 450   $63 387  

Taxa de afiliação Profissional  -  $5 000   $25 000   $40 000   $60 000  

Afiliação do Sector Privado -  $15 000   $30 000   $60 000   $90 000  

Serviços de pesquisa e Consultaria 
técnica  

-  $30 000   $30 000   $30 000   $30 000  

Contribuições dos Estados 
Membros In-kind  

 $6 000   $6 000   $33 816   $62 467   $120 627  

Renda Total  $798 645 $875 690 $966 182 $580 306 $767 677 
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 PLANO DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA  

A sustentabilidade financeira implica que a SADC-GMI receba um fluxo de rendimentos suficiente e fiável 

para financiar as suas operações e seja capaz de cumprir o seu mandato. Embora não seja possível prever 

o futuro para além do que é actualmente considerado provável e previsto, uma trajectória de rendimento 

suficiente para cobrir (e, espera-se, exceder) os custos operacionais essenciais indicaria uma capacidade de 

permanecer financeiramente sustentável a médio e longo prazo. As projecções para o SADC-GMI foram 

limitadas aos próximos cinco anos e, consequentemente, os cenários utilizados na nossa avaliação foram 

considerados susceptíveis de se materializar dentro deste prazo. 

Esta secção fornece uma saída concisa nos três cenários que a nossa avaliação revelou como provável de 

se materializar, dependendo da escala de implementação do projecto que o SADC-GMI pode assegurar e do 

consequente perfil dos custos operacionais essenciais necessários para o suportar. 

5.1 Gasto mínimo e cenário de baixo orçamento do projecto 

No cenário de gasto mínimo, o orçamento de despesas agregadas varia entre US $ 550 mil e US $ 610 mil 

por ano nos próximos cinco anos, conforme resumido na Tabela 12. O cenário pressupõe um orçamento de 

projecto baixo entre US $ 0,5 milhões e US $ 2,5 milhões de financiamento por projecto por ano. 

A receita anual está prevista para variar entre US $ 399k e US $ 780k por ano entre 2018/19 e 2022/23 sob 

este cenário, dando origem a excedentes substanciais nos primeiros três anos. A previsão de receitas 

pressupõe que uma extensão de 2 anos sem custo seja concedida pela GEF-CIWA e que o Instituto possa 

levar adiante excedentes. A queda na renda total nos últimos dois anos resulta do lapso da doação do GEF-

CIWA e as taxas de facilitação / implementação devem representar mais de 40% da receita nesses dois anos. 

Sob este cenário, prevê-se que surjam excedentes significativos nos primeiros três anos que deverão ser 

utilizados para cobrir as insuficiências de financiamento nos últimos dois anos. 

Tabela 12:  Gastos minimos  & cenário baixo de orçamento do projecto    

 
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Renda total 

(incluindo extensão 

de 2 anos da GEF-

CIWA) 

 $626 645   $701 110   $779 712   $399 848   $547 418  

Despesas 

operacionais totais 

$(592 000)  $(600 880)  $(609 893)  $(550 027)  $(558 277)  

Excedente / 

(déficit) para o ano 

$34 645  $100 230  $169 819  $(150 179) $(10 859) 

Excedente / 

(déficit) para o ano 

 -    $34 645  $134 875  $304 694  $154 515  
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Excedente - final 

do ano 

$34 645  $134 875  $304 694  $154 515  $143 655  

                                                                 Projeção do orçamento operacional 

 

Figura 7: Despesa minima e projecção do cenário de baixo orçamento do projecto  

5.2  Gastos de caso base e cenário de orçamento médio do projecto 

No cenário de gastos de base, a despesa anual está prevista para variar entre US $ 640k e US $ 698k por 

ano nos próximos 5 anos, conforme resumido na Tabela 13. A receita anual está prevista para variar entre 

US $ 499k e US $ 873k por ano entre 2018 / 19 e 2022/23 neste cenário, dando origem a excedentes 

substanciais nos primeiros três anos, quando se pressupõe que a subvenção GEF-CIWA está disponível. A 

renda declina nos últimos 2 anos quando se assume que o financiamento do GEF-CIWA foi esgotado. 

ThO cenário pressupõe um orçamento médio para o projecto e que entre US $ 1,5 milhão e US $ 3,75 milhões 

do financiamento do projecto é implementado por ano. As taxas de facilitação / implementação, ligadas aos 

orçamentos do projecto, devem representar quase 50% da receita nos últimos 2 anos. 

SSupõe-se que os excedentes se acumulem nos primeiros 3 anos que podem ser utilizados para cobrir um 

déficit de financiamento em 2021/2022 antes que o Instituto se torne auto-suficiente em 2022/23. 

Tabela 13:  Gasto de caso base + cenário de orçamento médio do projecto  

 
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Renda total (incluindo 
GEF-CIWA 1,5 ano de 
extensão) 

 $712 645   $788 400   $872 947   $499 396   $667 033  

Despesas 

operacionais totais 

$(678 000)  $(688 170)  $(698 493)  $(639 955)  $(649 554)  

Excedente / (déficit) 

para o ano 

$34 645  $100 230  $174 455  $(140 559) $17 479  
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Excedente - início do 
ano 

-    $34 645  $134 875  $309 330  $168 771  

Excedente - final do 

ano 

$34 645  $134 875  $309 330  $168 771  $186 250  

 

 

Figura 8:  Gasto de caso base e cenário de orçamento médio do projecto  

5.3 Gasto máximo e cenário de alto orçamento do projecto 

Sob este cenário, a previsão é de que a despesa fique entre US $ 741k e US $ 787k por ano nos próximos 5 

anos, conforme resumido na Tabela 14. A receita anual está estimada entre US $ 580 mil e US $ 966 mil por 

ano, dando origem a excedentes  significativos nos primeiros três anos, supondo que uma concessão sem 

custo de dois anos seja concedida pelo GEF-CIWA e que o Instituto possa construir acima dos excedentes. 

No (5) quinto ano, a previsão é de que o Instituto seja auto-suficiente, desde que assegure os orçamentos 

previstos para o projecto, entre US $ 2 milhões e US $ 5 milhões por ano, e negocie com sucesso tarifas de 

facilitação / implementação que deverão representar mais de 50% da receita nos últimos 2 anos. 

Tabela 14:  Gastos Maximos & cenário de alto orçamento do projecto  

 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

  $798 645   $875 690   $966 183   $580 306   $767 677  

Despesas 
operacionais totais 

$(764 000)  $(775 460)  $(787 092)  $(729 884)  $(740 832)  

Excedente / (déficit) 
para o ano 

$34 645  $100 230  $179 091  $(149 578) $26 846  

Excedente - início do 
ano 

-    $34 645  $134 875  $313 966  $164 388  

Excedente - final do 

ano 

$34 645  $134 875  $313 966  $164 388  $191 234  
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Figure 9:  Gasto Máximo  & cenário de alto orçamento do projecto  
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 CONCLUSION 

 A criação do SADC-GMI sofreu atrasos consideráveis em relação ao mandato de financiamento do subsídio 

GEF-CIWA que lhe deu origem. O período remanescente do contrato representa um desafio à administração 

e ao pessoal do SADC-GMI para implementar os saldos de financiamento remanescentes significativos em 

todos os quatro Componentes. A implementação bem-sucedida de novas iniciativas destinadas a reunir e 

atrair financiamento adicional acabará orientando a sustentabilidade financeira do Instituto.Isto depende da 

capacidade do Instituto para construir relacionamentos necessários para lançar projectos em torno de 

plataformas de treinamento, atribuições de pesquisa, certificação e para construir liderança de projectos em 

gestão de águas subterrâneas na região da SADC. A SADC-GMI já avançou na finalização de projectos 

relacionados ao desenvolvimento dos seus negócios, avaliação de necessidades de capacitação da região, 

estratégia de comunicação, fortalecimento dos marcos regulatórios regionais e nacionais para a gestão  de 

águas subterrâneas e informações sobre monitoramento de águas subterrâneas. Uma extensão de 2 anos 

sem custo pelo Banco Mundial para as actuais instalações do GEF-CIWA ajudaria a aliviar parte dessa 

pressão e ajudaria o Instituto a se preparar melhor para um futuro sustentável. 

Com base nos fluxos projectados de despesas e receita, um fundo excedente  de US $ 186k pode ser 

acumulado até o encerramento do ano financeiro de 2022/23 sob o cenário de gastos de base. Espera-

se que a receita projectada proveniente de fontes de financiamento não subvencionadas exceda os custos 

operacionais nesse estágio, assegurará a sustentabilidade financeira além dos cinco anos projectados. No 

entanto, conforme estabelecido neste relatório, essas fontes de receita independentes exigirão esforços 

dedicados para realizar todo o seu potencial. 

Em conclusão, este relatório demonstra que o SAGM-GMI será financeiramente sustentável ao longo do 

próximo período de 5 anos, e além. A liderança e o empenho do pessoal da SADC-GMI contribuíram e 

continuam a contribuir para o sucesso desta nova instituição. Isto, para além dos controlos de custos 

rigorosos, orçamentação adequada, diversificação dos seus fluxos de receitas e implementação do Plano  

Comercial SADC-GMI fará com que o SADC-GMI obtenha estabilidade financeira para as suas funções 

principais, contribuindo para a sua sustentabilidade financeira como organização. 
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APÊNDICE A: Orçamento do Projecto e Renda   

Orçamento do Project e renda pelo periodo de 5 anos  (USD e Rands) sob uma previsão de despesa média sem extensão de 2 anos do financiamento GEF-CIWA 
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Orçamento do Project e renda pelo periodo de 5 anos  (USD e Rands) sob uma previsão de despesa média sem extensão de 2 anos do financiamento GEF-CIWA 
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APÊNDICE B: Instituição Doadores  Internacional  

 

Relevância e Avaliação 

Critério Ponderação 100 pontos 67 pontos 33 pontos 

Relevância da Água 

subterrânea 

50% Águas Subterrâneas 

explicitamente mencionadas no 

mandato 

Água em geral mencionada no 

mandato 

Nenhuma referência 

específica à água no 

mandato 

Apetite de financiamento da 

SADC 

30% Região da SADC uma área de 

foco 

África em geral uma área de 

foco 

Nenhuma referência 

específica à África / SADC 

Projectos relevantes 

recentes 

20% Projecto relacionado com a 

água subterrânea financiado / 

entregue nos países da SADC 

nos últimos 5 anos 

Projecto relacionado com a 

água entregue em países 

africanos nos últimos 5 anos 

Nenhuma evidência de 

projectos relacionados com 

a água entregues no 

continente Africano 

 

Tabela de Desempenho 

Pontos 70-100 50-69 0-49 
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Classificação como doador para SADC-GMI Bom Moderado Não é Ideal  

 

 

Nome do Doador  Pontos Relevância da 

Água 

subterrânea  

Appetite de 

Financiamento 

da SADC  

Projectos 

Relevantes 

Recentes 

Agencia Australiana para Desenvolvimento Internacional (AusAID) 33 
   

Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento (ADC) 77 
   

Direcção-Geral da Cooperação para o Desenvolvimento (DGIC) 43 
   

Enabel (prev. Cooperação Técnica Belga BTC) 77 
   

Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional (CIDA) 60 
 

 

 

Agência Dinamarquesa de Desenvolvimento Internacional (DANIDA) 77 
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Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) 33 
 

 

 

 

 

 

Nome do Doador  Pontos  Relevância da 

Água 

Subterrânea  

Appetite de 

Financiamento 

da SADC 

Projectos 

Relevantes 

Recentes 

GIZ - Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit GmbH  70 

  

 

Irish Aid – Divisão de cooperação para Desenvolvimento   77 
   

Italian Direcção Geral de Cooperação para o Desenvolvimento da Itália  77 
   

Agencia Internacional de Cooperação do Japão  (JICA) 53 
 

 

 

Desenvolvimento Lux A.S. 33 
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Ministerio dos Negocios Estrangeiros  (Paises Baixos  ) 33 
 

 

 

Agencia Norueguesa de Cooperacao para o Desenvolvimento (Norad) 77  

 

 

 

 

 

Nome do Doador  Pontos  Relevância da 

Água 

Subterrânea  

Appetite de 

Financiamento 

da SADC 

Projectos 

Relevantes 

Recentes 

Instituto Português para Assistência de Desenvolvimento (IPAD) 
77 

   

Agência Espanhola de Cooperacao Internacional  (AECI) 
33 

 

 

 

Agência Sueca de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Sida) 

 

83 

   

Agência Suíça para o Desenvolvimento e a Cooperação  (SDC)  83 
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Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional  (DFID)  
33 

 

 

 

Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional  
77  

 

 

 

 

 

 

Resumo  
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Cooperacao  Austríaca para o  Desenvolvimento 

Acesso e direitos iguais  de uso de recursos, especialmente para grupos de populações vulneráveis e marginalizadas, é por tanto indespensável 

para um desenvolvimento sustentavel e inclusivo dos paises parceiros . 

Mandato de financiamento                               Água e Clima  

Tamanho  do Fundo Relevante                         Apróximadamente €5 milhões para os paises 

da SADC 

Financiamento de  Projectos recentes             Financiar um projecto de gestão de recursos 

hídricos e alterações climáticas em África no 

valor de € 1.5 milhões . 

 

 

Enable  ( Antigamente Cooperação Técnica Belga) 

Esforços para terem acesso a Água e saneamento e os seus efeitos sobre saúde publica, igualdade do género,  ambiental e processos económicos 

Mandato de Financiamento                                                Água, Clima e Ambiente  
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Tamanho do Financiamento   Relevant Apróximadamente € 28 milhões na SADC 

Financiamento de Projectos recentes Financiamento de um projecto de recurs 

hídricos                                                                                    

Abastecimento  e gestão em Moçambique  

 

 

 

Agencia Dinamarquesa para o Desenvolvimento Internacional  

Investir num  crescimento sustentavel inclusivo e desenvolvimento nos paises em desenvolvimento, concentrado na energia, agua,agricultura e alimentos . 

Mandato de financiamento                                             Desenvolvimento das Infra- Estruturas  

Tamanho do Financiamento Relevante                         Apróximadamente US$ 65 milhões em água e  

saneamento 

Financiamento de Projectos recentes      Financiamento do do projecto de resiliência de água 

na Tanzânia                                                                                        

No valor de US$ 1.5 milhões                                                                                        

(financiamento de uma planta de tratamento de 
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águas                                                                                          

Subterrâneas no valor de US$ 200 milhões em 

Bangladesh) 

 

 

Divisão de Cooperação de Desenvolvimento de Ajuda da Irlanda 

O Objectivo do nosso programa de Ajuda é para reduzir a probreza, fome e necessidades humanas com uma atenção  especial na África Subsaariana 

Mandato de financiamento                                          Água e Saneamento                                           

Tamanho do Financiamento Relevante                       Apróximadamente € 6 milhões na SADC   

Financiamento de Projectos recentes                         Financiou um projecto de alterações Climáticas                                                                                 

Na Tanzânia no valor de € 1.5 milhões 
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Agencia Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento 

As mudancas climáticas e a perda de biodiversidade estão entre as questões ambientais mais sérias .É por isso que as mudanças climáticas e o meio ambiente são as principais 

áreas de foco da politica de Desenvolvimento da Noruega  

Mandato de financiamento                                              Clima e Ambiental  

Tamanho do Financiamento Relevante                         Apróximadamente NOK 35 milhões para instituições                                                                                             

Na África Subsaariana 

Financiamento de Projectos recentes                           Financiou um projecto de agua subterrânea na 

África do Sul                                                                                    

No valor de NOK 12 milhões 
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Agência Sueca de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional  

Sida e parte de uma cooperacao global na qual a Suecia e partecipante em muitas . Sida coopera com muitas agencia governamentais Suecas, organizacoes e orgaos Internacionais 

like NU, UE e o Banco Mundial . 

Mandato de financiamento                                           Clima e  Ambiental                                            

Tamanho do Financiamento Relevante                       Apróximadamente SEK 800 milhões para Agua e 

Saneamento   

Financiamento de Projectos recentes      Financiou um projecto de cooperação 

transfronteiriça de água fresca                                                                                       

Em África no valor de SEK 114 milhões  
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Agência Suíça de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional  

As acções específicas  da Suíca na cooperação do desenvolvimento, ajuda humanitária, cooperação multilateral, programas globais, politca de desenvolvimento, e investigação e 

cultura   

Mandato de financiamento                                           Agua, Meio Abiente e Alterações Climáticas  

Tamanho do Financiamento Relevante                       Aproximadamente CHF 100 milhoes para os paises 

da SADC 

Financiamento de Projectos recentes      financiou um projecto de politica de água em África 

no valor de CHF                                                                                            

4.5 milhões  
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USAID 

USAID e a Agência lider do Governo U.S. que trabalho para eliminar a probreza extema global e capacitar a resiliência, das sociedades democraticas para 

poderem realizarem a sua potencialidade 

Mandato de financiamento                                           Água, Meio Ambiente e Alterações Climáticas  

Tamanho do Financiamento Relevante                       Apróximadamente US$ 63 milhões para paises na 

Região da SADC 

Financiamento de Projectos recentes      financiou um projecto de fornecimento de água na 

Tanzânia                                                                                     

No valor de US$ 18 milhões  

 


