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1 Introduction 

Introdução  

Water & Sanitation for the Urban Poor (WSUP) is a non-profit partnership between the private sector, 

NGOs and research institutions focused on solving the global problem of inadequate water and 

sanitation in low-income urban communities. WSUP brings lasting solutions to low-income areas by 

working in partnership with service providers, including water utilities, local authorities and 

businesses, and the communities they serve. WSUP strengthens the capacity of service providers to 

deliver sustainable city-wide water and sanitation services, promote good hygiene and raise the 

environmental standards of low-income communities. Additionally, WSUP empowers service 

providers to mobilize investment finance for pro-poor service scale-up and promotes successful 

approaches globally.  

A Water & Sanitation for the Urban Poor (WSUP) é uma parceria sem fins lucrativos entre o sector 

privado, ONGs e instituições académicas focada em solucionar o problema global da falta de água e 

saneamento nas comunidades urbanas de baixa renda. A WSUP traz soluções duradouras para 

áreas de baixa renda, trabalhando em parceria com prestadores de serviços, incluindo empresas de 

abastecimento de água, autoridades locais, empresas e as comunidades que estas servem. A WSUP 

fortalece a capacidade dos prestadores de serviços para prestarem serviços sustentáveis de água e 

saneamento ao nível da cidade, promover uma boa higiene e elevar os padrões ambientais das 

comunidades de baixa renda. Além disso, a WSUP capacita os prestadores de serviços para 

mobilizar o financiamento de investimentos para a expansão de serviços direccionados às 

populações de baixa renda e promove abordagens bem-sucedidas de forma global.  

In Mozambique, WSUP has programme offices in Maputo and Beira, with key focus on project sites 

within these cities. For more information about WSUP's vision and approach, see www.wsup.com. 

Em Moçambique, a WSUP possui programas em Maputo e Beira, focados em projetos nessas 

cidades. Para obter mais informações sobre a visão e abordagem da WSUP, consulte . 

Conselho de Regulação de Águas (CRA) is the national water and sanitation regulator of 

Mozambique. Its mission is to “regulate the public service of water supply and sanitation, balancing 

the interests involved and promoting a reliable, transparent, efficient and fair service for all.” It does so 

by approving tariffs, setting service quality targets, monitoring compliance with the targets, reviewing 

investment programs and hearing complaints by users and municipalities. For more information about 

CRA, see www.cra.org.mz.  

O Conselho de Regulação de Águas (CRA) é o regulador nacional de água e saneamento de 

Moçambique. A sua missão é "regular o serviço público de abastecimento de água e saneamento, 

equilibrar os interesses envolvidos e promover um serviço confiável, transparente, eficiente e justo 

para todos". Desempenha esta missão, aprovando tarifas, estabelecendo metas de qualidade de 

serviço, monitorando o cumprimento dessas mesmas metas, avaliando programas de investimento e 

reclamações dos utilizadores dos serviços e dos municípios. Para mais informações sobre o CRA, 

consulte www.cra.org.mz. 
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2 Background 

Enquadramento 

It is estimated that poor sanitation costs Maputo’s 

residents over US$ 7.4 million annually as a result 

of access time lost, premature deaths, productivity 

losses due to sickness, and health care costs1. 

Comparatively, less than 6% of that amount2, or 

approximately US$ 400,000, was spent by the 

Municipal Council of Maputo (CMM) Water and 

Sanitation Department (DAS) on sanitation and 

drainage services in 2012, the majority of which 

went towards operating and maintaining a 

sewerage network serving only 11% of the 

population. 

On the other hand, the majority of the population 

relies on on-site sanitation, 28% on septic tanks, 

and 28% on improved latrines. Many of these systems are emptied by mechanical and manual private 

operators paid for by households themselves, the total value of which is unknown but thought to be 

significant. The remainder of the population, over 30%, have access to a non-improved latrine. It is 

this latter section of population that is most negatively and disproportionally impacted by poor 

sanitation. 

 

Estima-se que a falta de serviços adequados de 

saneamento custe aos residentes de Maputo mais 

de US $ 7,4 milhões por ano, como resultado do 

tempo perdido para aceder ao serviço, óbitos 

prematuros, perdas de produtividade por doença e 

custos de cuidados de saúde. Comparativamente, 

apenas menos do que o equivalente a 6% desse 

valor, ou seja cerca de US $ 400.000, foram gastos 

pelo Departamento de Água e Saneamento (DAS) 

do Conselho Municipal de Maputo (CMM) em 

serviços de saneamento e drenagem em 2012, a 

maioria dos quais foi utilizado para manter uma 

rede de esgoto que serve apenas 11% da 

população. 

Por outro lado, a maioria da população depende de 

soluções de saneamento descentralizado, sendo 

que 28% destas são fossas sépticas e 28% latrinas 

melhoradas. Muitos destes sistemas são esvaziados por operadores privados, que utilizam meios 

mecânicos e manuais, e que são pagos pelas próprias famílias, o valor total despendido neste 

serviço é desconhecido, mas considerado significativo. A restante população, mais de 30%, tem 

                                                

1 Water and Sanitation Program (WSP), Economic Impacts of Poor Sanitation in Africa, Mozambique, 2012 
2 WSP, Draft - Opções Institucionais e Financeiras para o Desenvolvimento do Saneamento em Maputo, 2013 

Figure 1 - Map of target cities 

Figura 1 – Mapa das cidades abrangidas 
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acesso a uma latrina não melhorada. É esta última franja da população que sofre os impactos mais 

negativos, e de forma desproporcional, pela falta de serviços adequados de saneamento. 

This context is not unique to Maputo, and is found in many of Mozambique’s major cities. It is 

estimated that each year Mozambique loses US$ 124 million due to poor sanitation, or approximately 

$6 per person1.  

Este contexto não é exclusivo de Maputo, e é encontrado em muitas das principais cidades de 

Moçambique. Estima-se que, a cada ano, Moçambique perca US $ 124 milhões devido à falta de 

saneamento, ou aproximadamente US $ 6 por pessoa1. 

To address this issue and for several decades, local governments and CRA have been working to 

introduce sanitation surcharges to increase financing for sanitation services. In Beira, a sanitation 

surcharge was levied – with some interruption – on water bills since the 1970s. Since 1985, that 

surcharge was set at 15%, 2.5% of which is kept by the water utility to cover administrative and 

collection costs, and 12.5% transferred to the municipality3. The effectiveness and transparency of the 

surcharge has been mixed, with previous concerns that funds were not always ring-fenced for 

sanitation services. This situation however has reportedly improved.  

Para resolver esta questão e desde há várias décadas, os governos locais e o CRA têm trabalhado 

para introduzir tarifas de saneamento por forma a aumentar o financiamento dos serviços de 

saneamento. Na Beira, foi cobrada uma taxa de saneamento - com algumas interrupções - nas 

contas de água desde a década de 1970. Desde 1985, essa taxa foi fixada em 15%, dos quais 2.5% 

são retidos pela empresa responsável pelo abastecimento de água, para cobrir os custos 

administrativos e de cobrança, e 12,5% são transferidos para o município3. A eficácia e a 

transparência da tarifa nem sempre foi clara, com reservas em relação ao direcionamento dos fundos 

exclusivamente para serviços de saneamento. No entanto, esta situação alegadamente tem 

melhorado. 

In 2001, CMM approved a sanitation surcharge of 10% on the water utility’s (Águas da Região de 

Maputo – AdeM) bill for households consuming more than 10m3/month, what was identified as being 

a “domestic social surcharge”. The surcharge was not applied due to the limited evidence available on 

what services it could finance, as well as its practicality, fairness, and financial sustainability. From 

2013 to 2015 CRA and WSUP worked with CMM to generate and strengthen the evidence available 

to support the introduction of a sustainable, fair and practical sanitation surcharge (see Box 1). This 

was done by: 

1. defining and agreeing eligible sanitation services, 

2. collecting data on and calculating unit costs of eligible services, as well as collection of other 

relevant data (e.g. water tariffs), 

3. designing a user-friendly financial model and surcharge structure which could be used by 

CRA across multiple cities, 

4. defining key performance indicators necessary for regulatory oversight, and 

5. designing an interim regulatory framework under which the surcharge could be introduced. 

Em 2001, o CMM aprovou uma taxa de saneamento de 10% a cobrar na factura da água da Águas 

da Região de Maputo – AdeM para famílias com consumos superiores a 10m3/mês, o que foi 

classificado, à data, como uma "taxa social doméstica". A taxa não foi aplicada devido à falta de 

clarificação sobre os serviços elegíveis para financiamento, assim como, a sua aplicabilidade em 

termos práticos, à sua justiça e à sua sustentabilidade financeira. De 2013 a 2015, o CRA e a WSUP 

trabalharam com o CMM para gerar e fortalecer as evidências disponíveis para apoiar a introdução 

                                                

3 WSUP, Discussion Paper - Sanitation surcharges collected through water bills: a way forward for financing pro-
poor sanitation?, 2012 



 
 

Page | 5  

 

de uma taxa de saneamento sustentável, justa e prática (ver Caixa 1). Isso foi realizado da seguinte 

forma: 

1. Definir e acordar serviços de saneamento elegíveis, 

2. Coletar dados e calcular os custos unitários de serviços elegíveis, bem como a coleta de 

outros dados relevantes (por exemplo, tarifas de água), 

3. Criar um modelo financeiro e uma estrutura tarifária acessível ao utilizador que pudesse ser 

utilizada pelo CRA em várias cidades, 

4. Definir os principais indicadores de desempenho necessários para a supervisão 

regulamentar, e 

5. Conceber um quadro regulatório transitório sob o qual a tarifa poderia ser introduzida. 

 

 

Box 1: Vision and Basic Principles of the Sanitation Surcharge  

The vision for the introduction of the sanitation tariff in Maputo was the provision of financially 
sustainable, fair and safe sanitation services for all the city’s residents. The basic principles under 
which the surcharge would be introduced are: 

1. Strong Service Provider: Supporting the establishment of a well-funded, trained and 
motivated service provider is necessary for the provision of effective sanitation services.  

2. Financially Sustainable Services: Full funding for operation and maintenance costs is 
necessary for the provision of sustainable services.  

3. Progressive Surcharge: Safe sanitation services are public health and environmental issues 
that impact all the city’s residents. A progressive surcharge structure that cross-subsidizes 
both capital and recurrent investments in lower-income areas is necessary to safeguard the 
general public from the impacts of unsafe sanitation. 

4. Smart Regulation: Rather than becoming a burden on the national regulator and the service 
provider, surcharges and services should be designed to be practical to implement and easy 
to monitor and regulate. Smart regulation can only be established by effective and 
collaborative monitoring between stakeholders.  

5. Information Transparency: Data on revenue, expenditure and performance, as they relate to 
the proposed sanitation surcharge and services, should be publically available for scrutiny by 
civil society and the regulator. 
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In December 2016, a new sanitation surcharge was approved by CMM, with plans for implementation 

in 2017. WSUP intends to support CMM in the implementation of the surcharge and introduction of 

eligible sanitation services. CRA used the same financial model in Beira and Quilimane. CRA and 

WSUP intend to undertake a 6 month research project to capture learning from the implementation of 

previous activities in Maputo, and the replication by CRA in Beira and Quelimane. This includes a 

documentation of the process, an assessment of the sanitation surcharge, regulatory framework 

agreement and compliance with the agreement (transfers and investments). 

Em Dezembro de 2016, o CMM aprovou uma nova tarifa de saneamento, e tem planos para a sua 

implementação em 2017. A WSUP pretende apoiar o CMM na implementação da tarifa e na 

introdução de serviços de saneamento elegíveis. O CRA usou o mesmo modelo financeiro na Beira e 

Quelimane. O CRA e a WSUP, pretendem realizar um projeto de pesquisa de 6 meses para capturar 

a aprendizagem da implementação de atividades anteriores em Maputo e a replicação pelo CRA na 

Beira e Quelimane. Isso inclui a documentação do processo, uma avaliação da taxa de saneamento, 

do acordo do quadro regulatório e do cumprimento do contrato (transferências e investimentos). 

3 Objective 

Objectivo 

 

The overall objective of this consultancy is to strengthen CRA’s capacity to more effectively and 

equitably mobilise public finance into urban sanitation services in Mozambique. More 

specifically, the objectives are: 

1. adapt tools and strengthen capacity to model financial cost of delivering sanitation services in 

urban centres of Mozambique, and 

Caixa 1: Visão e Princípios Básicos da Taxa de Saneamento 

A visão para a introdução da taxa de saneamento em Maputo foi a provisão de serviços de 

saneamento financeiramente sustentáveis, justos e seguros para todos os residentes da cidade. 

Os princípios básicos para a introdução da  tarifa são: 

1. Prestador de Serviços Forte: Apoiar o estabelecimento de um prestador de serviços com 
financiamento adequado, capacitado e motivado é considerado necessário para a prestação 
de serviços de saneamento adequados.  

2. Serviços Financeiramente Sustentáveis: É necessário financiar na totalidade os custos de 
operação e manutenção para permitir a  prestação de serviços financeiramente sustentáveis.  

3. Taxa Progressiva: O serviço de saneamento seguro é uma questão de saúde pública e 
ambiental que tem impacto em todos os residentes da cidade. Uma estrutura tarifária 
progressiva que inclua financiamentos cruzados que subsidiem o investimento de capital e 
subsequentes investimentos necessários em áreas de baixa renda, é essencial para proteger 
a população, em geral, dos impactos do saneamento desadequado. 

4. Regulação Inteligente: Em vez de se tornar um fardo para o regulador e para o provedor de 
serviços, as tarifas e os serviços devem ser desenhadas para serem práticas de implementar 
e fáceis de monitorar e regular. A regulação inteligente só pode ser estabelecida através de 
uma monitoria efectiva, com colaboração entre as partes interessadas.  

5. Transparência da Informação: Os dados de receitas, despesas e desempenho, no 
relacionado com a tarifa de saneamento e serviços elegíveis, devem estar disponíveis ao 
público para poderem ser escrutinados pela sociedade civil e pelo regulador.  
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2. strengthen CRA’s regulatory mechanisms, tools and oversight to ensure more effective and 

equitable sanitation service delivery in Mozambique.  

 

O objetivo geral desta consultoria é fortalecer a capacidade do CRA para mobilizar de forma mais 

efectiva e equitativa o financiamento público dos serviços de saneamento urbano em 

Moçambique. Mais especificamente, os objetivos são: 

1. Adequar as ferramentas e fortalecer a capacidade para modelar o custo financeiro da 

prestação de serviços de saneamento nos centros urbanos de Moçambique, e 

2. Reforçar os mecanismos, instrumentos e supervisão regulatória do CRA para garantir uma 

prestação de serviços de saneamento mais eficaz e mais equitativa em Moçambique. 

4 Scope of Work 

Âmbito do Trabalho 

4.1 Literature Review (2 days) 

Revisão de Bibliografia (2 dias) 

The Consultant is expected to review the previous reports and the financial model used in Maputo, as 

well as review the results of the study capturing learning from Maputo, Beira and Quelimane.  

Espera-se que o Consultor reveja os relatórios anteriores e o modelo financeiro utilizado em Maputo, 

bem como reveja os resultados do estudo que pretende documentar a aprendizagem de Maputo, 

Beira e Quelimane. 

4.2 Update List of Eligible Investments and Unit Costs (22.5 days) 

Actualização da Lista de Investimentos Elegíveis e Custos Unitários (25 

dias) 

In consultation with stakeholders, the Consultant is required to update the list of eligible investments 

in sanitation (on- and off-site) initially agreed for the city of Maputo to ensure: 

1. nationwide applicability of solutions,  

2. consideration of innovative technologies and service models, and 

3. adherence to vision and basic principles of CRA and the sanitation surcharge (Box 1)  

To determine unit costs, the Consultant would be required to collect information from current service 

providers in Mozambique, literature reviews, or remote interviews with service providers operating in 

similar contexts (10 days). 

 

Figure 2 - Public-private-partnership spectrum of agreements 
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Em consulta com as partes interessadas, o Consultor é solicitado a actualizar a lista de investimentos 

elegíveis em saneamento (centralizado e descentralizado) acordada inicialmente para a cidade de 

Maputo para garantir: 

4. Aplicabilidade das soluções a nível nacional, 

5. Consideração de tecnologias e modelos de serviços inovadores, e 

6. Adesão à visão e princípios básicos do CRA e da taxa de saneamento (Caixa 1) 

 

Para determinar os custos unitários, o Consultor é solicitado a recolher informações dos prestadores 

de serviços existentes em Moçambique, informação resultante de pesquisa bibliográfica e de 

entrevistas à distância com prestadores de serviços que operam em contextos similares (10 dias). 

 

The Consultant will then submit fact sheets on each of the proposed investments to CRA and WSUP 

for review (10 days). Feedback will be provided to the Consultant within two (2) weeks of submittal. 

As a minimum, each fact sheet would contain the following: 

1. a brief description of the investment (be it a solution, technology or service), 

2. most appropriate public financing options (taxes, tariffs or transfers), 

3. most appropriate private-sector partnership options (see Figure 2), 

4. challenges and opportunities, and 

5. unit costs. 

O Consultor enviará fichas de caracterização (fact sheets) sobre cada um dos investimentos 

propostos ao CRA e à WSUP para revisão (10 dias). Os comentários serão enviados ao Consultor 

dentro de duas (2) semanas após o envio. Como mínimo, cada ficha informativa irá conter o 

seguinte: 

1. Uma breve descrição do investimento (seja uma solução, tecnologia ou serviço), 

2. Opções de financiamento público mais apropriadas (impostos, taxas ou transferências), 

3. Opções de parceria mais apropriadas com o sector privado (ver Figura 2), 

4. Desafios e oportunidades, e 

5. Custos unitários. 

Note: 

1. One solution or technology may have multiple fact sheets. For instance, one option would be 

for the municipality to use transfers (e.g. central government grant through a World Bank loan 

to the Government of Mozambique) to invest in the construction of a waste-to-resource 

facility, and tariffs to operate it, another would be to agree a build-operate-transfer (BOT) 

contract with a private investor for the same technology, the cost (or potentially profit) paid for 

through tariffs over a period of time.  

2. It is estimated that up to 20 fact sheets would be required to cover most potential investment 

options. These would include but not be limited to: communal sanitation facilities, 

Figure 3 – Espectro de possibilidades de parcerias do sector público e do sector privado 



 
 

Page | 9  

 

rehabilitation of existing institutional facilities, introducing a financing product for households 

and SMEs, operation and maintenance of sewerage network, construction and operation of 

faecal sludge transfer stations, subsidising emptying services to low-income households, 

tools for oversight / regulation (e.g. licensing vacuum tanker operators, ICT tools, treatment of 

wastewater, treatment of faecal sludge, etc.). Multiple variations for a single option (e.g. 

communal sanitation facility) may be possible depending on the financing and partnership 

options proposed (e.g. build-operate-transfer contract financed by the private sector versus 

10% contribution by community, 40% by local government, 50% by grant from central 

government, donors or corporate social responsibility programmes).  

Nota: 

1. Uma solução ou tecnologia pode ter várias fichas de caracterização. Por exemplo, uma 

opção seria que o município use transferências (por exemplo, concessão do governo central 

através de um empréstimo do Banco Mundial ao Governo de Moçambique) para investir na 

construção de uma instalação de valorização de resíduos e considerar tarifas para a sua 

operação, outra seria concordar com um contrato de construção-operação-transferência 

(COT) com um investidor privado para a mesma tecnologia, com o custo (ou potencialmente 

lucro) pago por meio de tarifas durante um período de tempo. 

2. Estima-se que sejam necessárias 20 fichas de caracterização para cobrir a maioria das 

potenciais opções de investimento. Estas incluem, mas não se limitam a: instalações de 

saneamento comunitárias/municipais, reabilitação de instalações institucionais existentes, 

introdução de um produto de financiamento para agregados familiares e PMEs, operação e 

manutenção da rede de drenagem de esgotos, construção e operação de estações de 

transferência de lamas fecais, subsídio aos serviços de esvaziamento para famílias de baixa 

renda, ferramentas de supervisão / regulação (por exemplo, licenciamento de operadores de 

veículos de vácuo, ferramentas de TIC, tratamento de águas residuais, tratamento de lamas 

fecais, etc.). Podem ser possíveis várias variações para uma única opção (por exemplo, 

instalações de saneamento comunitário/municipais) dependendo das opções de 

financiamento e parcerias propostas (por exemplo, contrato de construção-operação-

transferência financiado pelo setor privado versus 10% de contribuição da comunidade, 40% 

do governo local, 50 % de doações do governo central, doadores ou programas de 

responsabilidade social corporativa). 

 

The revised fact sheets will be shared with national and local stakeholders for review, and then 

discussed at a workshop in Maputo (2.5 days). Feedback from the stakeholders will be summarised in 

a report, and a final list of fact sheets made (2.5 days).  

As fichas de caracterização revistas serão compartilhadas com as partes interessadas nacionais e 

locais para revisão, e subsequentemente discutidas num workshop em Maputo (2,5 dias). Os 

comentários das partes interessadas serão resumidos num relatório e será produzida uma lista final 

de fichas de caracterização (2,5 dias). 

4.3 Update Surcharge Financial Model – V2.0 (12 days) 

Actualização do Modelo Financeiro da Taxa – V2.0 (12 dias) 

The Consultant is required to: 

1. review the Excel-based model used in Maputo, Beira and Quelimane to assess any 

inconsistencies / inaccuracies (2 days), 

2. collect feedback from CRA and the municipalities on specific challenges faced in using the 

model, and how to make it more user friendly (2 days), 

3. make changes to the model to ensure it (5 days) 
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a) is applicable to many other towns and cities across Mozambique,  

b) allows for selection and use of the new agreed eligible investments,  

c) is more user-friendly,  

d) incorporates sensitivity analysis, and 

e) provides clearer and more useful outputs (for instance, allows for simple incorporation 

of outputs into the business plan of the sanitation authority / service provider),  

4. provide brief guidance (max 20 slides) on how to use the model (1 day), and 

5. present the model to WSUP and CRA, collate feedback and review (2 days). 

 

O Consultor é solicitado a: 

1. Rever o modelo em Excel usado em Maputo, Beira e Quelimane para avaliar quaisquer 

inconsistências / imprecisões (2 dias), 

2. Colectar feedback do CRA e dos municípios sobre os desafios específicos enfrentados na 

utilização do modelo e como torná-lo mais acessível ao utilizador (2 dias), 

3. Fazer as alterações no modelo para garantir que (5 dias) 

f) Seja aplicável a muitas das outras cidades existentes em Moçambique, 

g) Permita a seleção e uso dos novos investimentos aceites como elegíveis, 

 e mais fácil de usar, 

h) Incorpore análise de sensibilidade, e 

i) Forneça resultados mais claros e mais úteis (por exemplo, permite a incorporação, 

de forma simples, dos resultados no plano de negócios da autoridade de 

saneamento / provedor de serviços), 

4. Fornecer orientação breve (máximo 20 slides) sobre como usar o modelo (1 dia) e 

5. Apresentar o modelo à WSUP e ao CRA, reunir comentários e rever (2 dias). 

4.4 Support Implementation of Surcharge Financial Model (8 days) 

Apoio à Implementação do Modelo Financeiro da Taxa (8 dias) 

The Consultant is required to: 

1. provide training of CRA staff on the implementation of the financial model and how to make 

any changes / updating it (3 days),  

2. play a supporting role in the implementation of the model in three (3) other cities (potentially 

Nacala, Nampula, and Tete) (5 days), and 

3. deliver a brief training report (1 – 2 pages). 

O Consultor é solicitado a: 

1. Realizar a capacitação do pessoal do CRA na implementação do modelo financeiro e de 

como fazer qualquer alteração / atualização (3 dias), 

2. Apoiar na implementação do modelo em três (3) outras cidades (potencialmente Nacala, 

Nampula e Tete) (5 dias) e 

3. Entregar um breve relatório da capacitação (1 - 2 páginas). 

4.5 Review Key Performance Indicators (24 days) 

Rever os Indicadores de Desempenho (KPIs) (24 dias) 

In close consultation with CRA and WSUP, the Consult is required: 

1. to review the current key performance indicators (KPIs) for urban sanitation services in 

Mozambique (0.5 days), 

2. undertake a review of best practices of KPIs in other similar contexts (at least 2 other 

countries), which includes both on- and off-site sanitation services (2 days), 



 
 

Page | 11  

 

3. recommend changes to the current KPIs based on international best practices in consultation 

with CRA, WSUP and other sector stakeholders, as well as on the results of the research 

project, if relevant (0.5 days), 

4. clarify definitions and methods of calculations of each of the KPIs, identify best reference 

values for each based on in-country and international data, the proposed impact (incentives / 

disincentives) of poor or strong performance, ensuring they provide a balanced set of 

incentives to perform (4 days), 

5. in consultation with 3 target municipalities, outline the process to achieve reporting 

compliance, and estimate the cost of doing so (including investment and on-going costs) (10 

days), and also feedback on sanctions in case of non-compliance, 

6. undertake a rapid comparison of reporting / monitoring systems (e.g. Salesforce, mWater, 

paper-based reporting), and recommend the most appropriate in a brief report (max. 6 – 8 

PowerPoint slides) (2 days), and 

7. prepare a fully costed plan (including investments and on-going costs) for CRA to launch the 

revised KPIs (max. 15 pages) (5 days). 

Note: As well as aligning with CRA’s vision and mission, the KPIs should be realistic to apply in terms 

of human capacity, systems and financially affordability. 

Em estreita consulta com o CRA e a WSUP, o Consultor é solicitado a: 

1. Rever os actuais indicadores de desempenho (KPIs) para serviços de saneamento urbano 

em Moçambique (0,5 dias), 

2. Realizar uma revisão das melhores práticas de KPIs em outros contextos similares (pelo 

menos 2 outros países), que incluam serviços de saneamento centralizados e 

descentralizados (2 dias), 

3. Recomendar alterações aos actuais KPIs com base nas melhores práticas internacionais em 

consulta com o CRA, WSUP e outras partes interessadas do sector, bem como levando em 

consideração os resultados do projeto de pesquisa, se relevante (0,5 dias), 

4. Esclarecer definições e métodos de cálculo de cada um dos KPIs, identificar os melhores 

valores de referência para cada um deles com base em dados nacionais e internacionais, o 

impacto proposto (incentivos / desincentivos) de um desempenho fraco ou forte, garantindo 

que estes proporcionem um conjunto equilibrado de incentivos realizáveis (4 dias), 

5. Em consulta com 3 municípios-alvo, descrever o processo para obter a conformidade no 

report e estimar o custo necessário para o efeito (incluindo investimentos e custos correntes), 

oscultar quais as sanções adequadas em caso de incumprimento ou não conformidade (10 

dias), 

6. Realizar uma comparação rápida dos sistemas de report / monitoria (por exemplo, 

Salesforce, mWater, relatórios em papel) e recomendar o mais apropriado num breve 

relatório (máximo 6 a 8 slides do PowerPoint) (2 dias) e 

7. Preparar um plano com todos os custos orçamentados (incluindo investimentos e custos 

correntes) para que o CRA lance os KPIs revistos (no máximo 15 páginas) (5 dias). 

Nota: Além do alinhamento com a visão e a missão do CRA, os KPIs devem ser realistas para 

aplicação em termos de capacidade humana, sistemas e acessibilidade financeira. 

4.6 Revised Regulatory Framework (15 days) 

Rever o Quadro Regulatório (15 dias)  

The Consultant is required to: 

1. review the current standard memorandum of understanding (MoU) between CRA and the 

sanitation authority delivering services under which the regulatory framework exists and 

compliance can be enforced,  
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2. review the results of the research study, particularly that which impacts the regulatory 

framework, if relevant,  

3. review similar MoUs in other similar contexts (at least 2 other countries), 

4. consult with relevant stakeholders as to the challenges found in the current MoU,  

5. considering the above, review the MoU to ensure strengthen the regulatory oversight and 

relationship between CRA and sanitation authorities, and  

6. consult with relevant stakeholders to finalize the MoU. 

O Consultor é solicitado a: 

1. Rever o actual memorando de entendimento padrão (MdE) entre o CRA e a autoridade de 

saneamento que presta serviços sob o qual o quadro regulatório existe e sobre o qual a 

conformidade pode ser exigida, 

2. Rever os resultados do estudo de pesquisa, particularmente o que tenha impacto no quadro 

regulatório, se relevante, 

3. Rever MdE semelhantes em outros contextos similares (pelo menos 2 outros países), 

4. Consultar as partes relevantes interessadas sobre os desafios encontrados no atual MdE, 

5. Considerando os pontos acima, rever o Memorando de Entendimento para assegurar o 

fortalecimento quer da regulação quer do relacionamento entre o CRA e as autoridades de 

saneamento, e 

6. Consultar as partes interessadas relevantes para finalizar o Memorando de Entendimento. 

5 Schedule & Deliverables 

Cronograma e Entregas 

Table 1 provides a summary of the expected schedule, deliverables, and effort level from the 

Consultant. Activities are expected to commence by 30 March 2018 and be completed by 18 

September 2018. 

Deliverable Effort Level Deadline 

1. Inception Report 10 pp  April 6, 2018 
2. Fact Sheets of Eligible Investments 20 slides / 25 days Jul 2, 2018 
3. Updated Surcharge Financial Model 12 days Jul 31, 2018 
4. Training Materials and Report 8 days Sep 18, 2018 
5. Plan for Launching Revised KPIs 24 days Sep 18, 2018 
6. Revised MoU (Regulatory Framework) 15 days Sep 18, 2018 

TOTAL 84 days Sep 18, 2018 

 

A Tabela 1 fornece um resumo do cronograma espectável, entregas previstas e nível de esforço do 

Consultor. As atividades deverão começar a 30 de Março de 2018 e finalizar a 18 de Setembro de 

2018. 
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Entregas Nível de 
esforço 

Prazo 

1. Relatório de inserção 10 pag 6 de Abril de 2018 
2. Fichas de caracterização de financiamentos 

elegíveis 
20 slides / 25 

dias 
2 de Julho de 2018 

3. Modelo financeiro da tarifa actualizado 12 dias 31 de Julho de 2018 
4. Materiais para capacitação e relatório 8 dias 18 de Setembro de 2018 
5. Plano para lançamento KPIs revistos 24 dias 18 de Setembro de 2018 
6. MdE revisto (quadro regulatório) 15 dias 18 de Setembro de 2018 

TOTAL 84 dias 18 de Setembro de 2018 

 

6 Consultant Profile 

Perfil do Consultor 

The Consultant(s) is/are expected to have the following profile:  

O (s) Consultor (es) deve (m) ter o seguinte perfil: 

6.1 Financial Modelling Specialist 

Especialista em Modelação Financeira 

Essential Desirable 

1. depth of experience in the relevant 
financial modelling of surcharges 

2. experience working in Mozambique 

3. minimum Master’s degree in relevant 
subject 

 

1. understanding of the urban sanitation 
sector 

2. experience modelling sanitation 
surcharges 

3. experience working with organisations 
similar to WSUP, CRA and local 
sanitation authorities  

4. working knowledge of spoken and / or 
written Portuguese 

 

Essencial Desejável 

1. Profunda e relevante experiência na 
modelação financeira de tarifas  

2. Experiência de trabalho em Moçambique 

3. Nível mínimo de Mestrado em matéria 
relevante 

 

1. Compreensão do sector WASH em 
contexto urbano 

2. Experiência na modelação de tarifas de 
saneamento 

3. Experiência em trabalhar com 
organizações similares à WSUP, CRA e 
autoridades de saneamento locais  

4. Conhecimento profissional do português 
falado e / ou escrito 
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6.2 Urban Sanitation Specialist  

Especialista em Saneamento Urbano 

Essential Desirable 

1. depth of experience in urban sanitation 

2. experience developing key performance 
indicators, regulatory mechanisms and 
frameworks 

3. experience working in Mozambique 

4. working knowledge of spoken and / or 
written Portuguese 

1. understanding of the urban WASH 
sector 

2. experience working with organisations 
similar to WSUP, CRA and local 
sanitation authorities 

 

Essencial  Desejável  

1. Profunda experiência em saneamento 
urbano 

2. Experiência no desenvolvimento de 
indicadores de desempenho, 
mecanismos e quadros regulatórios  

3. Experiência de trabalho em Moçambique 

4. Conhecimento profissional do português 
falado e / ou escrito 

1. Compreensão do sector WASH em 
contexto urbano 

2. Experiência em trabalhar com 
organizações similares à WSUP, CRA e 
autoridades de saneamento locais  

 

7 Reporting & Liaison 

Report & Interação 

The Task Manager for this work will be Carla Costa (Country Programme Manager, WSUP 

Mozambique). In performing the services, the Consultant will liaise with: 

1. Vasco Parente (Sanitation Coordinator, WSUP Mozambique),  

2. Marculino Chemane (Chefe da Região Sul)  

O Gestor do contrato será Carla Costa (Gestora Nacional de Programa, WSUP Moçambique). Ao 

realizar os serviços, o Consultor irá interagir com: 

1. Vasco Parente (Coordenador de Saneamento, WSUP Moçambique), 

2. Marculino Chemane (Chefe da Região Sul) 

8 Contract Terms 

Termos do Contrato 

Standard WSUP consultancy contract will be used. 

Será utilizado o modelo de contrato tipo de consultoria da WSUP. 
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9 Terms of Payment 

Condições de Pagamento 

Payment shall be made in accordance with the table below:  

Instalment Phase Value*  

1 On delivery of acceptable inception report 20% 
2 On delivery of approved fact sheets of eligible investments 30% 
3 On delivery of approved training materials and report, plan for launching 

revised KPIs and revised MoU (regulatory framework) 
50% 

* Value as a percentage of the total contract sum 

Os pagamentos são devidos conforme tabela abaixo: 

Prestação Fase Valor*  

1 Com a entrega do relatório de inserção aceitável 20% 
2 Com a entrega de fichas de caracterização de investimentos elegíveis 30% 
3 Com entrega de materiais de formação e relatório aprovados, plano para 

o lançamento de KPI e MdE revisto (quadro regulamentar) 
50% 

* Valor como percentagem do valor total do contrato 

Payment will be based on time sheets and expenses forms submitted monthly in arrears by the 

Consultant. The Consultant will be expected to keep records of the time spent on the services that 

can be audited by WSUP. Expenses will be paid only upon submission of full receipts, and must be in 

accordance with WSUP's Expenses Policy (attached). Payment will be by bank transfer upon receipt 

of invoice. 

O pagamento será sustentado em folhas de horas e formulários de despesas enviados mensalmente 

pelo Consultor. Espera-se que o Consultor mantenha registros do tempo gasto nos serviços que 

possam ser auditados pela WSUP. As despesas serão pagas somente após a apresentação de 

recibos, e devem estar de acordo com a Política de Despesas da WSUP (em anexo). O pagamento 

será por transferência bancária após aprovação da factura. 

10 Bidding Procedures 

Procedimentos do Concurso 

Bids including the following components should be submitted to WSUP Country Programme 

Manager, wsupMozambique@wsup.com, and WSUP Sanitation Coordinator, vparente@wsup.com 

with copy to mchemane@cra.org.mz or before 23:59 (GMT+2) on 22 March 2018: 

1. CVs of the key staff that the Consultant intends to use to carry out this consultancy work; 

2. Brief description of recent work which the Consultant considers relevant to the present scope. 

3. Consultant's proposal for approaching this work, likely highlighting key assumptions, key 

aspects of methodology, and understanding of the benefits that WSUP can expect from 

completion of the scope of works. 

4. Gantt chart outlining the Consultant's proposed methodology and timelines, and 

5. Budget proposal in GBP. Price reasonableness and value-for-money will be a factor in bid 

evaluation. 
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As propostas, incluindo os seguintes elementos, devem ser enviadas à Gestora Nacional de 

Programa da WSUP, wsupMozambique@wsup.com e ao Coordenador de Saneamento da WSUP, 

vparente@wsup.com com conhecimento de mchemane@cra.org.mz, antes das 23:59 (GMT + 2) de 

22 de Março de 2018: 

1. Currículos Vitae da equipe-chave que o Consultor pretende usar para realizar este trabalho 

de consultoria; 

2. Breve descrição de trabalhos recentes que o Consultor considere relevantes para o presente 

âmbito. 

3. A proposta do consultor para abordar este trabalho, incluindo os pressupostos chave 

considerados, os principais aspectos da metodologia e a compreensão dos benefícios que 

podem resultar para WSUP pela conclusão da totalidade dos trabalhos. 

4. Gráfico Gantt descrevendo a metodologia e cronogramas propostos pelo Consultor, e 

5. Proposta de orçamento em GBP. A razoabilidade do preço e a relação custo-benefício serão 

um fator na avaliação do procedimento. 

Bidders should include in item 5 an estimate of travel and any other out-of-pocket expenses that they 

will wish to recover in delivery of these services according to WSUP Expense Policy. Key points of 

which are, the Consultant:  

1. should book economy-class flights through WSUP’s preferred travel agency, with flight choice 

subject to WSUP approval;  

2. should stay in mid-range hotels;  

3. will typically need to use public transport for travel to and from our London offices; and  

4. may not claim for alcohol (i.e. must pay for any beer, wine or spirits themselves). 

Os proponentes devem incluir no item 5 uma estimativa de custos de viagens e quaisquer outras 

despesas de subsistência que desejem reembolsar na finalização destes serviços de acordo com a 

Política de Despesas da WSUP. Os principais pontos da mesma são, o consultor: 

1. deve reservar voos em classe econômica através da agência de viagens recomendada pela 

WSUP, com a opção de vôo sujeita à aprovação da WSUP; 

2. deve ficar em hotéis de médio custo, conforme recomendação e sujeito a aprovação da 

WSUP; 

3. normalmente será necessário usar o transporte público para viajar de e para os nossos 

escritórios em Londres; e 

4. não pode solicitar o reembolso de bebidas alcoólicas (isto é, deve pagar por qualquer 

cerveja, vinho ou bebida espirituosa que consuma). 

The Consultant will not be required to cover the cost of hosting consultation workshops with relevant 

stakeholders. Clarification queries about the bidding process can be sent at any time to 

wsupMozambique@wsup.com with copy to vparente@wsup.com; queries and responses will be 

circulated to all bidders without identifying the questioner. 

O Consultor não será responsável por cobrir os custos logísticos associados a workshops de 

consulta com as partes interessadas relevantes. Os pedidos de esclarecimento sobre o processo de 

concurso podem ser enviados a qualquer momento para wsupMozambique@wsup.com com 

conhecimento de vparente@wsup.com; Pedidos de esclarecimento e respostas aos mesmos serão 

distribuídas a todos os concorrentes sem identificar qual dos concorrentes solicitou o esclarecimento. 
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Evaluation criteria will be as follows: 

Criteria 
Maximum 

score 

1. Formal adherence to bidding requirements 10 

2. Strength of relevant experience 20 

3. Evidence of understanding of the task 20 

4. Strength of methodological proposal 20 

5. Writing ability as evidenced by proposal 10 

6. Overall assessment of likely quality of work 10 

7. Value for money 10 

 
TOTAL: 

100 

 

Os critérios de avaliação serão os seguintes: 

Critério 
Pontuação 

Máxima 

1. Aderência formal aos requisitos do procedimento 10 

2. Capacidade e experiência relevante 20 

3. Evidência de compreensão dos serviços e principais benefícios para a WSUP 20 

4. Qualidade da metodologia proposta 20 

5. Capacidade de escrita como evidenciado pela proposta 10 

6. Avaliação geral da qualidade provável do trabalho 10 

7. Relação custo-benefício 10 

 
TOTAL: 

100 

 

Each proposal will be independently scored on each criterion by a panel comprising three WSUP 

managers. If the quantitative scoring does not indicate a clear consensus choice, final selection will 

be by discussion/negotiation among the members of the panel. 

Cada proposta será avaliada de forma independente em cada critério por um júri composto por três 

gestores da WSUP. Se a pontuação quantitativa não indicar uma clara escolha de consenso, a 

seleção final será por discussão / negociação entre os membros do júri. 

WSUP reserves the right to negotiate the scope and pricing with the selected consultant to best 

ensure that these services will be delivered within the available budget. Consultants may wish to 

propose different approaches that will deliver the required benefits for WSUP. 

A WSUP reserva o direito de negociar o âmbito e o preço com o Consultor selecionado para garantir 

que os serviços sejam prestados dentro do orçamento disponível. Os consultores são livres de 

proporem diferentes abordagens que garantam atingir os objectivos definidos como necessários pela 

WSUP. 


