Cinco componentes essenciais
Política/
Estratégia para
o setor

Políticas e estratégias para o set que identifiquem os objetivos do setor e
caminhos possíveis, direcionando os investimentos setoriais
Estratégias de implementação, incluindo acordos sobre implementação de
modelos / abordagens para atendimento sustentável
Políticas / estratégias atendendo:
Todos os sub-setores (urbano, rural, água potável e saneamento)
Níveis nacional e subnacional

Acordos
institucionais

Financiamento
do setor

Planejamento,
monitoramento
e revisão

Capacidade para
desenvolvimento

Identificação e alocação de papéis institucionais e responsabilidades,
incluindo compromissos com a descentralização
Mecanismos de coordenação inclusivos e direcionados ao país, que
propiciem a participação de uma ampla gama de partes interessadas no
diálogo, na comunicação, na identificação de interesses mútuos acerca da
prestação do serviço e do aprendizado sobre o setor
Quadros legais e regulatórios para sustentar as metas desejadas, e ratificar
atribuições e alocação de recursos

Quadro de despesas em médio prazo, coordenado com as prioridades
governamentais e com os recursos disponíveis
Orçamento setorial realista e transparente, com fluxos de financiamento
identificáveis
Disponibilidade e o uso de dados sobre fluxos de financiamento, incluindo
impostos, tarifas e transações, bem como orçamentos comparáveis e
realistas para todas as categorias de custo do setor para atendimento
sustentável

Planejamento, monitoramento e avaliação eficientes, inclusivos e
sistemáticos do desempenho do setor, garantido a maior eficiência no
alcance das metas
Revisões a médio e longo prazo do desempenho do setor, através de
plataformas de múltiplas partes interessadas, e mecanismo para diálogo e
aprendizado dentro do setor
Mecanismos claramente definidos de prestação de contas
Transparências de dados e acesso público à informação
Planos de formação e desenvolvimento com o objetivo de aumentar a
capacidade:
das instituições de cumprir suas atribuições e responsabilidades junto ao
setor para atendimento sustentável em escala, incluindo disponibilidade das
estruturas, das ferramentas, do treinamento e do incentivo necessários
dos indivíduos de se envolverem efetivamente no setor através das
instituições setoriais, ou como consumidores informados
das partes interessadas no setor de se adaptarem e se inovarem,
envolvendo-se na formação (coletiva) sobre o setor
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