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RESUMO 

O trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados de uma pesquisa desenvolvida sobre a criação e a 

experiência do  Conselho de Regulação do Abastecimento de Água (CRA), de Moçambique. O CRA é o órgão 

regulatório de saneamento para a cidade de Maputo, capital de Moçambique, e para as principais cidades do 

país. O órgão foi criado em 1998 num momento de estruturação do setor por parte do governo central que 

criou, além do órgão regulador independente, autarquias responsáveis pela execução do serviço de 

saneamento. Para entender a atuação da agência reguladora moçambicana foi preciso entender o 

funcionamento do setor de saneamento e todo o contexto político-econômico do país. 

 

A pesquisa, ao direcionar seu foco para o CRA, descobriu que tanto a agência reguladora quanto o desenho 

institucional criado para o setor de saneamento do país tinha como foco principal criar condições para atrair 

investidores. A criação do órgão regulador, a criação de uma empresa responsável pelos investimentos, 

independente e separada da empresa provedora dos serviços de abastecimento de água, tudo isso procurou 

atrair investidores, principalmente estrangeiros. Os problemas no serviço de saneamento em Moçambique são 

muitos e a população atendida pela empresa pública de água em Maputo, capital do país, ainda é pequena em 

relação ao total da população da cidade.  

 

Afora esse arranjo institucional e os problemas de baixo investimento, floresceu em Maputo um grupo de 

agentes privados que fornece água a população e não tem nenhuma relação nem com a empresa de água da 

cidade nem com o governo. Esse grupo, chamado de fornecedores privados de água, responde pelo 

atendimento de cerca de 40% da região de Maputo e Matola e realizam a captação e distribuição de água 

informalmente e de maneira precária. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Investidores estrangeiros, Quadro de Gestão Delegada, fornecedores privados de água. 
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INTRODUÇÃO  

 

O objetivo da pesquisa é olhar para os atores envolvidos com o saneamento no país, o que inclui o Conselho 

de Regulação do Abastecimento de Água (CRA), e quais os acordos e interesses que os movem na execução 

do serviço de saneamento e nos investimentos do setor. Moçambique saiu do julgo colonialista de Portugal em 

1975, implantou o regime socialista após a independência e passou por uma grave guerra civil. Em 1992, 

políticas de alinhamento às instituições internacionais de fomento levaram a abertura do país para a economia 

de mercado, quase no mesmo momento que se encerrava a guerra. Hoje o governo da FRELIMO (Frente de 

Libertação de Moçambique), partido que liderou a luta de libertação, está no poder desde as primeiras eleições 

multipartidárias ocorrida em 1994. Todos esses grandes eventos influenciaram tanto o nível do serviço quanto 

à governança do setor de saneamento. Assim, se faz necessário olhar para o histórico de criação das 

instituições e dos sistemas de saneamento da cidade e para a história do país, que passou por diversas 

transformações políticas e econômicas nos últimos 40 anos. 

 

Os problemas de financiamento no setor de saneamento de Moçambique  determinam a política da regulação. 

A criação do órgão de regulação, do FIPAG (Fundo de Investimento e Patrimônio do Abastecimento de Água) 

e da privatização da AdeM (Águas de Maputo) seguiram o objetivo principal de criar um ambiente 

institucional que atraísse investidores, principalmente externos. Os investidores externos eram prioridades 

devido à baixa poupança interna de Moçambique.  

 

Por sua vez, os investimentos no setor são resultado de recursos estrangeiros, que atuam provendo o serviço de 

saneamento no país a partir de capital externo em busca de rentabilidade. Os investimentos que buscam 

rentabilidade no país seguem a mesma lógica de reprodução capitalista de investidores em qualquer setor ou 

em qualquer país do mundo. O reflexo da busca de investidores estrangeiros que buscam rentabilidade no país  

é que o serviço de regulação atua junto ao setor para dar condições de entrada desses investidores.  

 

Mas as décadas de descaso com o setor de saneamento no país, principalmente na capital Maputo (antiga 

Lourenço Marques) fez surgir os fornecedores privados de água. Pessoas que por conta própria captam água e 

levam essa água para residências em bairros periféricos em troca de um pagamento de cerca de 50 a 100 

meticais (4 a 8 reais). O descaso com o saneamento em regiões periféricas de Maputo vem desde os tempos 

coloniais, quando os portugueses colonizavam o país. Mas mesmo depois da independência e, anos depois, 

com a abertura econômica do país ao capitalismo, os problemas de fornecimento de água nas áreas periurbanas 

não foram resolvidos e isso somente estimulou a expansão dos fornecedores privados de água. 

 

 

 

REFERCIAL TEÓRICO 

 

O materialismo histórico dialético é um método de análise da realidade onde as relações sociais são 

determinadas pelas relações de produção. A transformação social ocorre a partir de mudanças no modo de 

produção e de troca, mudanças que se produzem silenciosamente na sociedade e, a partir de então, nos 

apresenta evidente através dos fatos materiais da realidade. Não é a consciência dos homens que imprime 

essas mudanças. Resta à consciência dos homens olhar para a realidade e descobrir os meios através dos quais 

as mudanças são induzidas e operadas. Esse olhar deve ser histórico, segundo esse método, porque as leis que 

imprimem as mudanças estão evidentes nos fatos históricos. E esse olhar deve ser dialético, porque essas 

referidas leis nunca se farão evidentes a partir do olhar metafísico, onde as coisas e suas imagens no 

pensamento são objetos de investigação isolados, fixos, rígidos, particularizados, estanques, focalizados per si 

como dado e constante. ENGELS (1988) se refere ao foco no movimento, no processo, nas relações dinâmicas 

do fenômeno com o universo quando tece suas reflexões sobre a dialética: 

 

“Para a dialética, que focaliza as coisas e suas imagens conceituais substancialmente 

em suas conexões, em sua concatenação, em sua dinâmica, em seu processo de 

nascimento e caducidade, fenômenos como os expostos não são mais que outras 

tantas confirmações de seu modo genuíno de proceder.” 

 

Na contemporaneidade, as relações de produção e a ordem social decorrente são dadas pelo modo capitalista 

de produção. O desvendar de suas rígidas leis que determinam o seu funcionamento dinâmico ao longo da 

história é realizado através de abstrações criadas pela consciência do homem frente aos fatos concretos. O 

IX Congresso Brasileiro de Regulação - 3ª ExpoABAR
17 e 20 de agosto de 2015, Brasília - DF

800



 

 

 

modo capitalista de produção que nos aparenta hoje é resultado de um processo histórico marcado pela 

separação do trabalhador de seus meios de produção e pelo caráter coletivo da produção social em contradição 

com a apropriação privada do produto ou mais valia. Sob a totalidade do capitalismo, o processo de 

acumulação do capital domina as relações de produção, onde a essência contraditória é a produção socializada 

de bens e a apropriação privada da riqueza.  

 

A produção de riqueza ou de mais valia representa em primeiro lugar a produção de mercadoria para a troca. 

Essa produção, efetivada por produtores de mercadorias independentes e isolados, é caracterizada por 

ENGELS (1988) como de “anarquia da produção social no seio de toda a sociedade”. Essa anarquia, regida 

somente pela concorrência de produtores que querem trocar suas mercadorias, é marcada pela ação individual 

de cada capitalista para alcançar, a qualquer custo, a troca de sua mercadoria. Dois caminhos não coincidentes 

se abrem ao capitalista na busca de efetivar a troca antes de seus concorrentes: introduzir ou aperfeiçoar o 

capital fixo, a maquinaria, a tecnologia; e “dilatar a órbita de sua produção” e expandir mercados 

geograficamente. Os dois caminhos trazem contigo contradições insolúveis que levam o modo capitalista de 

produção à crises periódicas e inevitáveis.  

 

Se o modo de produção capitalista tem inerente a si a produção da mais valia e a apropriação desta por uma 

classe capitalista restrita, na fase contemporânea do desenvolvimento das forças capitalistas temos a produção 

e a apropriação desta mais valia numa escala planetária. O desenvolvimento desigual marca o estágio de 

produção e apropriação da mais valia nas diferentes partes do mundo. A fase contemporânea do 

desenvolvimento de relações capitalistas no mundo segue um padrão diferente daquele verificado pelos países 

centrais durante a fase de ouro que vigorou nesses países até meados do século XX. A fase atual dessa 

expansão se faz a custa de modernização levada de países centrais aos periféricos através da liberalização do 

mercado capitalista. 

 

O investimento no setor de saneamento do país, assim como outros investidores estrangeiros que atuam em 

Moçambique, está dentro da atual dinâmica de acumulação capitalista que tem como instrumento principal os 

fundamentos da política econômica neoliberal disseminada pelo Consenso de Washington. Harvey coloca que 

a agenda neoliberal implementada ou estimulada a nível mundial por organizações internacionais (FMI, ONU, 

OMC, BM, FAO) tinha e tem como meta “abrir ao máximo o mundo ao livre fluxo de capitais” (HARVEY, 

2003). 

 

Mas o contexto de abertura econômica recente em Moçambique, aliado a incapacidade financeira e técnica do 

Estado em promover amplas políticas para o setor de saneamento e a atuação intensa de organismos 

internacionais, são elementos que direcionam o desenvolvimento das forças produtivas através do 

investimento privado. O capital privado, principalmente externo, surge com alianças das mais diversas para 

promover a expansão do setor de saneamento. 

 

Mas investimentos estrangeiros não garantem que o desenvolvimento do setor de saneamento do país siga os 

caminhos trilhados por outros países mais desenvolvidos. O desenvolvimento capitalista se faz de forma 

contraditória, amparado em relações capitalistas e em relações não capitalistas de produção. Relações não 

capitalistas de produção estão presentes em diversos períodos da história recente do capitalismo bem como em 

diversas regiões do mundo. Os casos concretos dessa relação é dado pelos fornecedores privados de água. 

Esses fornecedores, que estão fora das instituições que provém o serviço de saneamento do país, atuam 

informalmente e de forma precarizada para captar e distribuir água em bairros inteiros de Maputo. A 

reprodução capitalista avança sobre o setor de saneamento de Moçambique estabelecendo contraditoriamente 

relações especificamente capitalistas junto com relações não capitalistas de produção. É com este fundamento 

teórico que enquadramos os fornecedores privados de água como mais um exemplo dessas relações. 

 

 

ANTECENDENTES HISTÓRICOS: ABERTURA ECONÔMICA DO PAÍS 

 

Em janeiro de 1987, num contexto de instabilidade causado pela guerra civil e pela grave crise econômica, o 

Estado de Moçambique inicia o processo de saída do regime socialista e adoção de uma economia de mercado. 

Neste ano se inicia a implementação do Programa de Reabilitação Econômica (PRE), um programa de 

reformas econômicas estruturais nos moldes da política pregada pelo FMI e pelo Banco Mundial. O ajuste 

estrutural que se iniciava na economia moçambicana se seguiu com a adoção de austeras políticas monetária e 

fiscal, privatização do setor público, desregulamentação e liberalização da economia e estímulo ao 

investimento e às exportações.  
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O PRE tinha problemas claros para resolver o campo moçambicano: quase toda a renda do país se concentrava 

nas áreas urbanas (apesar da base da economia ser a agricultura e a 80% da população viver no campo), a 

produção agrícola tinha declinado acentuadamente, infra estruturas físicas estavam destruídas pela guerra e 

períodos de secas e cheias catastróficas na década de 80 agravaram o problema da fome e a insegurança para o 

povo moçambicano.  

 

MACUENE (2001) lista algumas das ações do PRE para o campo: “Para estimular a agricultura, o governo 

concedeu títulos de propriedade a famílias rurais, criou incentivos a investimento privado na agricultura e 

estimulou joint-ventures entre as empresas agrícolas estatais e estrangeiras” (p. 256). As reformas objetivavam 

substituir o modelo socialista pela economia de mercado. O governo desregulamenta a economia e permite 

empreendedores nacionais e estrangeiros atuarem na atividade agrícola. Se encerrava um modelo de 

desenvolvimento agrícola iniciado após a independência do país em 1975 e que se pautou na propriedade 

estatal de empresas agrícolas (como a Empresa Moçambicana de Chá, na província da Zambézia e do 

Complexo Agroindustrial do Limpopo), na produção induzida pelo Estado através das cooperativas agrícolas 

(conhecidas como “machambas do povo”) e na concentração espacial dos camponeses em aldeias comunais.  

As mudanças políticas e institucionais são muitas e se alinham com os objetivos a essa altura claros da 

FRELIMO de levar o país para uma economia de mercado:  além do PRE lançado em 1987, uma nova 

Constituição Federal é promulgada em 1990; é instituído o multipartidarismo, o que leva as primeiras eleições 

em 1994 e no ano seguinte assume o primeiro presidente eleito em eleições multipartidárias: Joaquim 

Chissano.  

 

Apesar das decisões alinhadas com o neoliberalismo determinado por agências multilaterais e de abertura a 

economia de mercado, em 1997 é lançada a Lei de Terras que regulamenta o princípio constitucional de que a 

terra é propriedade do Estado. Esse dispositivo contrário à economia de livre mercado no qual o país se 

lançava pode parecer contraditório mas é resultado de um processo social e histórico de luta pela 

descolonização e pela instituição da posse da terra aos que nela habitavam. Mas a legislação vai de encontro 

ao processo de abertura econômica do país ao instituir mecanismos para a concessão de áreas rurais para 

exploração comercial por parte de empresas.  

 

Assim, a partir de 1987 o país conseguiu criar gradualmente um ambiente onde a economia estava aberta à 

ação do capital privado e dos investidores externos, com regras de economia de mercado e a possibilidade de 

concessão de terras públicas para empresas. Esse ambiente legal e institucional convivia com um quadro 

desolador causado pela saída do Estado da economia e a redução de seu papel como promotor de políticas 

públicas. O PRE, alinhado com as exigências do FMI e do Banco Mundial, trouxe desemprego, redução dos 

gastos estatais com saúde e educação (o que precarizou ainda mais esses serviços), um aumento do 

endividamento do Estado e a redução do poder de compra dos moçambicanos. O ajustamento estrutural 

adotado pelo país o afasta do bloco socialista e o aproxima das nações ocidentais. A gravíssima crise 

econômica no campo escancarada após o fim da guerra civil em 1992 e o alinhamento aos países ocidentais 

deram combustível para a consolidação do modelo de desenvolvimento que consideramos vigente hoje no 

país. A adesão de Moçambique a acordos internacionais vem contribuir para levar discursos e políticas 

públicas aos objetivos de atração do capital privado e mudança da base técnica produtiva no setor produtivo.  

 

 

QUADRO ATUAL DE SANEAMENTO NO PAÍS 

 

Em meados da década de 90, Moçambique se encontrava num quadro de extrema dificuldade econômica, 

política e institucional devido a saída do regime socialista e do final da guerra civil, em 1992. Mas um novo 

quadro se instalava de democracia multipartidária e de economia de mercado. No setor de saneamento, as 

dificuldades não eram menores, havendo carência de recursos e pessoal qualificado. Em 1995, entretanto, é 

adotada uma nova Política Nacional de Águas (PNA). Como consequência da PNA, foi sendo estudado um 

processo de reformas no abastecimento urbano de água. Assim, em 1997 o Governo aprova a estratégia de 

mobilização da participação do setor privado para a exploração dos sistemas de abastecimento de água 

Maputo/Matola, Beira/Dondo, Quelimane, Nampula e Pemba (maiores cidades do país). O processo desde o 

início mostra-se complexo e o Estado começa a repensar a organização das funções concentradas no Governo 

Central e a interação com o operador privado. Em resposta ao novo desafio identificado no percurso, o 

Governo estabelece em 1998 o Quadro de Gestão Delegada (QGD), a partir do qual são criadas duas 

instituições públicas: uma entidade de gestão do patrimônio, o Fundo de Investimento do Patrimônio de Água 

(FIPAG), com autoridade para contratar operadores; e um regulador independente, o Conselho de Regulação 
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do Abastecimento de Água (CRA). O QGD definiu também as modalidades de participação do setor privado. 

O Governo, através do Ministério das Obras Publicas e Habitação (MOPH), mantém as funções de orientação 

política setorial. 

 

O CRA regula atualmente os sistemas de saneamento das 15 maiores cidades de Moçambique: 

Maputo/Matola, Beira/Dondo, Quelimane, Nampula, Pemba, Chókwè, Xai-Xai, Maxixe, Inhambane, 

Tete/Moatize, Manica, Nacala, Angoche, Lichinga e Cuamba. 

 

No que diz respeito a área de abastecimento e ao nível dos serviços prestados na capital do país, a cidade de 

Maputo e Matola tem hoje 1,5 milhões de habitantes, dos quais 45% tem acesso a água tratada. O esgoto 

coletado se restringe a 3 bairros de Maputo. O índice de perdas é de 51%, mas muitos estudos contestam a 

veracidade desse número. O serviço é prestado pela companhia de saneamento da cidade (AdeM – Águas de 

Maputo), que foi estatizada em 2003 depois de um período sob domínio de investidores portugueses e 

franceses. Hoje a empresa se mantém de responsabilidade do governo central. 

 

 

 
 
Figura 1 – Os sistemas de saneamento existentes em Moçambique. 

 

Estabelecido o novo quadro legal e institucional, o Governo decide que os sistemas de abastecimento de água 

de Maputo/Matola, Beira/Dondo, Quelimane, Nampula e Pemba sejam geridos por operador privado. Em 

função das condições de viabilidade e risco de cada sistema, verifica-se que em Maputo existem condições de 

delegar toda a exploração do sistema, em regime comercial, enquanto as condições de viabilidade dos 

restantes quatro sistemas eram ainda fracas. Assim, em 1999, o FIPAG assina, por um lado, um contrato de 

cessão de exploração, de 15 anos, com a “Águas de Moçambique  (AdeM), um consórcio de operadores 

privados estrangeiros liderados por um operador privado francês, a SAUR Internacional, S.A, aliada à Águas 

de Portugal (AdP), e ainda à pequenos investidores locais, para a exploração do sistema Maputo/Matola. Em 

paralelo, o FIPAG assina contratos de cinco anos, de gestão de sistemas de abastecimento de água em quatro 

capitais provinciais das regiões centro e norte do país, nomeadamente, Beira, Nampula, Quelimane e Pemba. 

 

Os contratos com os operadores privados e os programas associados de investimentos financiados por 

doadores estão focalizados na reabilitação e no aumento da capacidade de abastecimento dos sistemas. Devido 

à baixa capacidade e de desempenho da infra-estrutura então existente, os recursos disponibilizados para 
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aumentar as ligações e a cobertura eram, nesta fase, relativamente limitados. Os operadores eram responsáveis 

pela concepção, preparação de concursos e supervisão de grandes programas de investimento de capital. 

 

Os primeiros três anos de operacionalização do QGD seriam marcados por vicissitudes de natureza diversa, 

que desaceleraram o desempenho do operador e afetaram o ritmo da implementação dos contratos. Em 

Fevereiro/Março de 2000 Moçambique foi fustigado por fortes enxurradas, que viriam piorar o nível de 

degradação dos sistemas, retardando também o arranque efetivo dos projetos de reabilitação planejados. A 

capacidade de resposta da AdeM é então posta à prova, mostrando a fragilidade da gestão da empresa. 

 

Esta sucessão de perturbações culminou em Dezembro de 2001, com a operadora líder, a SAUR Internacional, 

a retirar-se do consórcio, no decurso da renegociação do contrato com o Governo: a SAUR Internacional 

reagia assim, aos resultados bastante negativos do exercício econômico de 2000. No entanto, de acordo com 

fontes externas, as verdadeiras razões de retirada da SAUR estiveram assentes na mudança de estratégia da 

principal acionista da empresa, o Grupo Bougues que, pressionado pelos seus acionistas, tinha tomado a 

decisão de vender a SAUR e eliminar os seus projetos não lucrativos. Subsequentemente, o FIPAG alcança um 

acordo com a Águas de Portugal (AdeP), a qual passa a assumir a liderança do consórcio em Dezembro de 

2001, substituindo a SAUR.  

 

Atualmente, o Estado através do FIPAG, tem uma dominância na gestão das empresas de água do pai, 

inclusive da AdeM. O fortalecimento da participação do setor privado nacional é hoje buscado para substituir 

os investidores estrangeiros que saíram do setor. Deste modo, o Estado deverá deter uma participação forte nas 

Sociedades de fornecimento de água potável, pelo menos numa fase inicial. A ideia é que o Estado assuma a 

gestão das empresas de água, como faz hoje com a AdeM através do FIPAG, para preparar essas empresas para 

uma nova e futura rodada de privatização, desta vez de preferência para capitais nacionais. 

 

OS FORNECEDORES PRIVADOS DE ÁGUA 

 
Os fornecedores privados de água, que atendem cerca de 40% da população da grande Maputo, são pessoas 

que captam água subterrânea com equipamentos simples e que fornecem água a um bairro ou um grupo de 

casas. Essas ligações são normamente feitas por mangueiras e encanamentos e mangueiras enterrados (muitas 

vezes não mais que 30 cm abaixo da superfície) ou a céu aberto. As casas atendidas pagam pela água (cerca de 

50 a 100 meticais ou de 4 a 8 reais) aos fornecedores privados e a água não tem nenhum controle de qualidade 

ou de volume fornecido. 

 

Esse grupo informal que atua no setor de saneamento da Grande Maputo, uma região com cerca de 1,5 

milhões de pessoas, tem suas origens nas deficiências da antiga empresa colonial portuguesa de abastecimento 

de água. Ainda no período colonial, a empresa gerida pelos portugueses não tinha interesse em levar água para 

regiões que começavam a se urbanizar no entorno do centro da cidade, centro este conhecido como a “cidade 

de cimento”. Essa região central era a área ocupada principalmente por colonos portugueses e estrangeiros e 

contava com bom sistema de abastecimento de água. Fora dessa região central, áreas periurbanas começavam 

as ser formadas antes de 1975 e não estavam na prioridade de saneamento dos portugueses. 

 

Com a independência de Moçambique em 1975, as regiões periurbanas de Maputo começam a ganhar cada 

vez mais habitantes. A empresa, agora estatizada e de controle do governo moçambicano independente e 

autônomo, muda seu jeito de olhar para as regiões periurbanas. Diferente dos portugueses, o pensamento da 

empresa (reflexo do pensamento socialista que dominava o governo central e o partido dominante, a 

FRELIMO) era de que toda a população de Maputo tinha o direito ao acesso a água. Mas as dificuldades 

foram muitas e graves, e o período de 1975 a 1992 foi marcado pelo regime socialista e pela guerra civil. Isso 

representou na prática, para o setor de saneamento, uma quase total incapacidade de investimento e de 

expansão da rede de abastecimento de água em Maputo. 

 

Nesse contexto histórico surgem os fornecedores privados de água, criando sistemas de captação e de 

fornecimento de água para os bairros periurbanos (periféricos). Resumindo, na ausência do serviço regular e 

público de abastecimento de água, surgem os fornecedores privados. Eles ganham corpo e aumentam em 

número (de fornecedores e de “consumidores” atendidos) à medida que a população de Maputo cresce. Hoje, a 

população de Maputo, Matola e Boane é de aproximadamente 1,7 milhões de pessoas. 

 

Após o fim da guerra civil e da abertura do mercado moçambicano ao regime capitalista, coisas que ocorreram 
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em processos lentos e graduais ao longo no início da década de 90, o quadro institucional de saneamento em 

Maputo muda. É criado o FIPAG e a empresa municipal é privatizada, passando a se chamar Águas de Maputo 

(AdeM). Mas o quadro para os fornecedores privados de água não muda: FIPAG e AdeM continuavam com 

uma capacidade muito restrita de investimento e de expansão da rede. Isso somado ao crescimento da periferia 

de Maputo fez expandir ainda mais os fornecedores privados de água. 

 

O quadro hoje é de uma relação conflituosa entre esses fornecedores privados e a companhia de água da 

cidade, a AdeM, e o FIPAG. Lembrando que hoje o FIPAG é o maior acionista da AdeM. A companhia de água 

deseja expandir sua rede para as áreas periféricas, o que lhe significaria aumento das vendas e, 

consequentemente, da arrecadação de tarifas. Isso poderia tornar a empresa atraente para que investidores 

estrangeiros aplicassem recursos na empresa e tivessem retorno. Mas essa pretensão da empresa de água de 

Maputo (AdeM) entra em grave conflito com os fornecedores privados de água, que perderiam seus negócios 

de fornecimento de água para a população dos bairros periféricos. Pode-se dizer que Maputo vive hoje, nas 

áreas periurbanas, uma guerra da água, travada entre quem deseja fornecer água para a imensa população 

dessas áreas. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

A AdeM tem interesse em expandir sua atuação mas encontra barreiras junto aos fornecedores privados, já que 

estes atendem a uma boa fatia dos domicílios da capital. Os limites à expansão dos domicílios atendidos pela 

AdeM, aliada a alta inadimplência, faz com que os esforços do governo de Moçambique em expandir o 

faturamento da empresa e torná-la rentável se tornem uma missão fracassada. O resultado disso é a saída de 

investidores da AdeM, que se tornou uma empresa pública novamente em 2003. Atualmente os investimentos 

em saneamento são amparados por recursos internacionais vindos do BID (Banco Islâmico de 

Desenvolvimento), governos de países europeus e ONG’s internacionais e são realizados pelo FIPAG, não pela 

AdeM. Cabe, pelo marco legal do saneamento do setor no país, que o CRA concilie interesses dos atores 

envolvidos, o que inclui os fornecedores privados, e assim crie condições para novos investimentos e para a 

melhoria dos serviços.  
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