Objectivos

A Contribuição dos beneficiários

Actividades Financiadas

Especificamente, o FAS pretende:

A contribuição dos beneficiários do FAS está orçada
em cerca de 20% do custo estimado para cada intervenção. Esta contribuição pode ser concretizada através de mão-de-obra, essencialmente na escavação
manual para abertura de valas entre a fossa existente
e o ramal exterior e no fechamento das referidas valas, ou em espécie. As ONGs deverão assegurar que a
contribuição dos beneficiários seja efectivada antes do
início de cada intervenção.

Serão financiadas ligações à rede de água e de esgoto com fornecimento de kits sanitários.

1. Proporcionar às populações e agregados familiares vulneráveis, em particular os chefiados por
mulheres no meio urbano, peri-urbano e rural,
condições de acesso aos serviços de água e saneamento, higiene e educação, de uma forma
sustentável;
2. Criar consciência dos benefícios de saúde, segurança e qualidade de vida com o investimento em estruturas sanitárias e água;
3. Financiar a ligação de água, facilitando a elaboração dos contratos das ligações domiciliárias de água;
4. Financiar a ligação à rede de esgoto e fornecimento de um Kit sanitário (sanita, lavatório, torneiras, tubagens e contrato).

A contribuição prevista dos beneficiários segue a prática de outros projectos implementados em Cabo Verde, que reconhece que o envolvimento dos mesmos
implica a sua responsabilização no processo e garante
maior sucesso na execução.

Quem pode candidatar-se ao FAS
Beneficiários
Os beneficiários directos do FAS são agregados familiares vulneráveis, de comunidades urbanas, periurbanas e rurais, cujas habitações estejam localizadas a uma, distância máxima de 15 metros à rede de
água e esgoto.
Dentro dessa linha de actuação, os projectos de intervenção social devem priorizar agregados familiares vulneráveis chefiados por mulheres, com crianças
órfãs, com pessoas com deficiência e/ou dependentes e pessoas idosas isoladas.
São considerados beneficiários indirectos as Organizações Não-governamentais, as Organizações de Base Comunitária, e Operadoras
de água e saneamento;

Podem candidatar-se aos financiamentos do Fundo de
Acesso Social, as ONG´s no processo do concurso de
manifestação de interesse, que:

• estejam registadas legalmente em Cabo Verde;
• estejam inscritas na Plataforma das ONG´s,
como ONG;
• cumpram com seus regulamentos e estatutos;
• tenham experiência de trabalho na execução
de projectos de água e de saneamento em
contextos de desenvolvimento comunitário e
de inclusão social.

De realçar, que todos os agregados familiares dos
projectos de ligação deverão beneficiar de acções
de Informação, Educação e Comunicação (IEC),
cobrindo, nomeadamente, os seguintes tópicos:
• Uso e utilização das casas de banho e sanitários;
• Conservação e desinfecção de água;
• Cuidados de higiene na utilização de sanitários;
• Uso racional da água disponível;
• Educação para a gestão do orçamento familiar;
• Consciencialização para o pagamento dos
serviços de água e saneamento;
• Noções de cidadania/prevenção do roubo
nos serviços de água;
• Prevenção de doenças transmitidas pela
água (por exemplo dengue, paludismo, diarreia, etc,).
O FAS é co-financiado pela fundação The CocaCola África Foundation (TCCAF), no montante de
USD 400,000 e pelo Fundo de Água e Saneamento, num total de USD $1,900,000, para o FAS, perfazendo um total de USD $2,300,000, o equivalente a
aproximadamente 184.000.000 ECV.
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O Fundo de Acesso Social (FAS) é concebido
para proporcionar o acesso à água e saneamento às populações vulneráveis das comunidades urbanas, peri urbanas e rurais, financiando projectos que possam dar resposta
rápida e eficaz às necessidades dos agregados familiares vulneráveis no sector de água
e saneamento. É parte integrante do Fundo
de Água e Saneamento (FASA), inicialmente financiado no âmbito do II Compacto do
MCA CV e aberto à participação de novos
parceiros, permitindo, assim, a criação de
uma base financeira sólida e transparente
de financiamento de infra-estruturas básicas
de água e saneamento.
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+ água = + saúde
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