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------Prefácio
A Gestão Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) foi reconhecida
mundialmente como o caminho a seguir no que diz respeito a gestão
sustentável de recursos hídricos. A GIRH tem como objectivo tornar-se
numa gestão mais coordenada e holística dos sistemas de recursos
hídricos para apoiar as pessoas, a economia e os ecossistemas naturais.
Os Governos da República de Angola e da República
da Namíbia reconheceram a necessidade de uma
abordagem holística e cooperação na gestão da
Bacia do Rio Cuvelai a través da criação da Comissão
do Curso de Água do Cuvelai (CUVECOM). Através de
um acordo assinado pelos Estados Membros em 2014,
a CUVECOM comprometeu-se a aconselhar os
Estados Membros do Cuvelai em assuntos
relacionados com a utilização equitativa e razoável, o
desenvolvimento sustentável e a gestão eficiente dos
recursos hídricos do Cuvelai.
A bacia do rio Cuvelai enfrenta sérios desafios na
gestão dos recursos hídricos. Não havia instituições
de coordenação conjuntas que assegurassem que os
governos, o sector privado e outras partes
interessadas se comunicassem entre si para
incentivar o entendimento comum e os esforços
conjuntos. As redes de monitoramento hidrológico e
climatológico são fracas e um sistema efectivo de
monitorização de secas e enchentes é muito
necessário. Os gestores precisam compreender mais
sobre os recursos hídricos subterrâneos existentes e
como atender à crescente demanda por água para o
abastecimento. A poluição é uma ameaça: o
aumento de competências e conhecimentos
relacionados à qualidade da água é uma prioridade.
Todas as necessidades da sociedade e da economia
devem ser melhor entendidas para garantir que a
gestão de recursos hídricos atenda a essas
necessidades.

Carolino Mendes
CUVECOM Co-Presidente, Angola

Tendo em conta a urgência de abordar as
necessidades e desafios na gestão, desenvolvimento
e uso dos recursos hídricos, a CUVECOM desenvolveu
o seu primeiro plano da GIRH para toda a bacia. O
plano servirá como um roteiro, permitindo que os
Estados Membros comecem a implementar as
acções que levarão à eficiência económica,
equidade e sustentabilidade ambiental na gestão e
desenvolvimento dos recursos hídricos da bacia.
Os Estados Membros conceberam a implementação
deste plano da GIRH como um processo flexível e
dinâmico para alcançar a visão estabelecida da
bacia do Cuvelai: “Uma bacia gerida de forma
sustentável com uma população segura, resiliente e
próspera até 2040.” Trabalhando em estreita
colaboração com as partes interessadas da bacia, os
planificadores da GIRH desenvolveram os objectivos
estratégicos para alcançar essa visão de: i)
desenvolvimento sustentável e gestão integrada; ii)
segurança, resiliência e gestão da capacidade de
adaptação; iii) melhores meios de subsistência; iv)
cooperação entre Estados Membros e boa
governança, e v) segurança dos recursos hídricos.
A CUVECOM trabalhará lado a lado com os Estados
Membros para garantir que o Plano de Gestão
Integrada dos Recursos Hídricos seja bem
compreendido e bem conhecido - uma ferramenta
viva - bem utilizado para orientar todos os programas
e projectos relevantes para a gestão dos recursos
hídricos da bacia.

Abraham Nehemia
CUVECOM Co-Presidente, Namibia
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Foto 1: Nas suas partes superiores, o rio
Cuvelai fornece uma fonte de água durante
todo o ano. Por Stuart Arnold, Janeiro de 2019
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Secção 1

------Introdução
O Plano de GIRH define a visão da CUVECOM para
a Bacia do rio Cuvelai e a vasta gama de acções
que serão necessárias para enfrentar os vários
desafios e tirar o melhor proveito das muitas
oportunidades disponíveis.
Embora a CUVECOM desempenhe um papel de liderança na coordenação
e promoção do Plano de GIRH, o sucesso da sua implementação
dependerá dos esforços das muitas partes interessadas de ambos os
lados da fronteira , bem como da vontade continuada de ambos os países
em trabalharem juntos.
É importante ressaltar que o plano está focado em definir e priorizar
apenas as acções e actividades da CUVECOM nos próximos cinco anos.
Para tal, no entanto, foi necessário desenvolver um plano holístico dentro
do espírito da GIRH, embora a maioria das acções e actividades no plano
sejam vistas como planeadas, priorizadas e realizadas a nível nacional
pelas instituições nacionais e locais de cada país sem o envolvimento da
CUVECOM.

Guia de Consulta
Os objectivos e funções da CUVECOM estão descritos no Artigo 4 do
Acordo da CUVECOM, onde se afirma que a CUVECOM “deverá prestar
consulta técnica às Partes, em matérias relacionadas com a utilização
equitativa e racional, desenvolvimento sustentável e gestão eficiente dos
recursos hídricos do curso de água do Cuvelai, podendo desenvolver
outras funções relacionadas com a gestão dos recursos do curso de água
do Cuvelai que as Partes possam, eventualmente, acordar. Deve-se
enfatizar que “Curso de Água” é definido no Acordo (Artigo 1) como
incluindo os sistemas de águas superficiais e subterrâneas como um todo.
A Comissão é, então, em primeiro lugar um consultor técnico, não um
implementador. Embora as acções transfronteiriças possam ser
realizadas conjuntamente por ambos os países, a implementação será
realizada por cada país, seja por entidades nacionais, regionais ou locais. É
da responsabilidade da CUVECOM ver que as acções em todos os níveis se
apoiam mutuamente e se complementam. Também desempenhará o
papel de liderança na facilitação e coordenação da implementação
deste plano.
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O objectivo no desenvolvimento deste plano é a prestação de
aconselhamento convincente e integrado, onde as razões para as várias
acções propostas podem ser facilmente entendidas dentro do contexto
de desenvolvimento e gestão da bacia e seus povos. O plano se encaixa
tanto nas estruturas dos planos e estratégias de desenvolvimento regional
e nacionais existentes, e reflecte uma visão mais ampla e de longo prazo.
Um ponto importante abordado neste plano é o papel que a CUVECOM
deve desempenhar no que diz respeito à sua implementação. Embora não
seja uma agência de implementação, a CUVECOM será responsável pela
gestão de muitos elementos transfronteiriços do plano e desempenhará
um papel de liderança na monitorização e avaliação do progresso feito
em direcção à visão futura da bacia. A mesma também desempenhará
um papel central de mediador, garantindo que o feedback das partes
interessadas seja levado em consideração à medida que o plano é
revisado e actualizado.

Foto 2: O sistema do rio Cuvelai em
inundação. Por Helge Denker, Março de 2011
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Secção 2

------Contexto e Objectivos

Contexto Geral e
Fundamentação
A bacia do Cuvelai, é uma área de zonas
húmidas transfronteiriças partilhada por
Angola e Namíbia, consiste em centenas de
canais de drenagem, chamados iishana,
muitos dos quais estão secos durante a maior
parte do ano, mas propensos a inundações
extensas durante a estação chuvosa. Os
canais fluem do norte ao sul, do planalto
angolano do sul até a bacia de Etosha, na
Namíbia. O Cuvelai é uma bacia endorreica
com toda a sua água convergindo para os
lagos Omadhiya e Etosha Pan, ou evaporando
ao longo do percurso..
A bacia do rio Cuvelai é muito seca, propensa
à inundações e secas e suporta uma grande
população rural cuja subsistência é, na
maioria dos casos, directamente dependente da
agricultura e da disponibilidade de água. Isso
significa que as pessoas da bacia são vulneráveis à
natureza altamente variável do clima. Isso é ampliado
pelo aumento das pressões populacionais e
mudanças climáticas.

Resposta aos Desastres
e Demanda
A necessidade de uma monitorização abrangente
dos recursos climáticos e hídricos e a partilha de
informações nunca foi tão grande, como também a
necessidade de melhorar os sistemas que possam
fornecer alertas rápidos de desastres relacionados
ao clima. Outras medidas e intervenções, como a
captação de água de chuvas e enchentes, e uma
maior e melhor planeada captação de águas
subterrâneas, são necessárias para preencher a

Figura 2.1: A bacia do Cuvelai

lacuna crescente entre a demanda e a
disponibilidade de água. Tudo isso requer uma
abordagem coordenada, integrada e sustentável no
que concerne ao planeamento e a implementação.
Este plano visa fornecer um ponto de partida
abrangente para tornar isso possível.
A bacia do Cuvelai cobre aproximadamente 160.000
km² e abriga 1,2 milhões de pessoas. Apesar do
elevado risco de inundação, a densidade
populacional é relativamente alta, em comparação
com as áreas circundantes, e outras áreas rurais na
África Austral. Solos relativamente férteis e a
disponibilidade de água doce devido a aquíferos
pouco profundos tornou o Cuvelai uma área de
assentamento atraente. As relações e os vínculos
transfronteiriços são fortes entre a população da
bacia, tanto na esfera social onde um único grupo
tribal, o povo Ambó ou Owambo, tradicionalmente
dominava a paisagem em ambos os lados da
fronteira, e em termos económicos através do
comércio formal e informal.
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Laços Transfronteiriços
Existentes
A cooperação transfronteiriça a nível governamental
já é elevada, especialmente desde a construção no
início dos anos 70 do Canal Calueque-Oshakati, que
transfere a água da Barragem do Calueque em
Angola para Oshakati (e muitos outros
assentamentos ao longo do percurso) na Namíbia,
onde é tratada e usada como água potável, para
alimentação de pessoas, animais e irrigação.
Prevê-se que os vínculos transfronteiriços sociais e
económicos existentes facilitem o desenvolvimento
da CUVECOM e ajudem em termos gerais a criar
condições favoráveis para o aumento da
cooperação transfronteiriça.
Um estudo recente, financiado pela GIZ, para a bacia
do rio Cuvelai estabeleceu uma série de
recomendações institucionais e técnicas para
acções que apoiariam o desenvolvimento contínuo
da CUVECOM. Entre as recomendações institucionais
estavam (i) a necessidade de melhorar a gestão do
conhecimento, o que pode ser alcançado através do
desenvolvimento de uma plataforma de partilha de
conhecimento e (ii) a necessidade de um processo
de visão e o desenvolvimento de um plano conjunto
de GIRH. O plano de trabalho da CUVECOM para 2018
inclui o desenvolvimento de um plano conjunto de
cinco anos para a GIRH para a bacia do rio Cuvelai.
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Foto 3: Água transportada por canal e tubagem
a partir do perene adjacente rio Kunene, que
fornece uma tábua de salvação para milhares
de pessoas. Por Stuart Arnold, Janeiro de 2019

Objectivos e Importância
do Plano
O trabalho preparatório para o Plano de GIRH
começou há apenas alguns anos com o Estudo de
Definição do Âmbito para Melhoria da Gestão
Transfronteiriça de Água na Bacia do Rio Cuvelai,
apoiado pela GIZ em 2015, após a assinatura do
Acordo da CUVECOM. Este importante estudo
forneceu uma análise das condições biofísicas e
socio-económicas na bacia e, embora amplamente
baseada na documentação existente, também
envolveu partes interessadas em vários exercícios de
discussão em grupos com o objectivo de identificar
os principais problemas e desafios que representam
barreiras ao desenvolvimento socio-económico e
sustentável da bacia. A Avaliação Rápida, portanto,
fornece um ponto de partida para o processo de
Planeamento da GIRH.
O objectivo global do Plano de GIRH para toda a bacia
da CUVECOM é fornecer um enquadramento para o
desenvolvimento sustentável e gestão da água e
recursos naturais associados da bacia do rio Cuvelai,
para avançar para uma visão acordada para a bacia
e para cumprir os seus objectivos estratégicos
associados.
Como afirmado no Acordo da CUVECOM, a Comissão
não é nem um formulador de políticas nem um
implementador. É suposto fornecer conselhos e fazer
recomendações sobre uma ampla gama de
assuntos, incluindo:
• Recolha, avaliação e divulgação de dados e
informações
• Estabelecimento de sistemas conjuntos de alerta
rápido
• Rendimento disponível do sistema e uso equitativo
e sustentável deste rendimento
• Investigações e estudos de apoio à gestão e
desenvolvimento coordenados e harmonizados do
sistema fluvial
• Resolução de litígios
• Consulta e participação das partes interessadas.
Claramente, a Comissão precisa estar em condições
de fornecer conselhos para estas e outras áreas, com
base numa compreensão integrada e
cientificamente sólida sobre a melhor forma de gerir
e desenvolver os recursos hídricos da bacia, tanto a
nível transfronteiriço como nacional. O plano pode ser
visto como um resumo consolidado e integrado dos
conselhos previstos para os próximos 20 anos, com
foco nas acções prioritárias nos primeiros cinco anos.

Foto 4: Membros da CUVECOM
discutindo o esboço do Plano da
GIRH. Por Julius Arnegger, 2019

O plano de toda a bacia fornecerá à CUVECOM e às
suas partes interessadas um plano abrangente e
integrado de gestão e desenvolvimento dos recursos
hídricos para a bacia do Cuvelai. O plano deve:
• Fornecer à CUVECOM uma ferramenta única para
planear as suas actividades dentro de uma
estrutura maior em relação aos objectivos
acordados, incluindo a visão e os objectivos
associados
• Fornecer uma base clara com uma lógica
transparente, mas com margem para revisão e
adaptação às circunstâncias de mudança.
• Melhorar, esclarecer e fortalecer o papel da
CUVECOM
• Apoiar o desenvolvimento eficiente e sustentável
dos recursos hídricos e a gestão de inundações e
secas no interesse da população da bacia.
Entre outras coisas, o Plano de GIRH:
• Estabelecerá as acções de curto e longo prazos
necessárias para alcançar os objectivos
estratégicos da CUVECOM, bem como os dos
estados da bacia.
• Significará a transição da CUVECOM de uma
instituição inexperiente para um assessor proactivo
e tecnicamente competente para as Partes,
conforme previsto no Acordo da CUVECOM.
• Reconhecerá as questões e desafios identificados
pelas partes interessadas da bacia
• Identificará actividades a serem implementadas
colectivamente por todas as Partes através da
CUVECOM, e aquelas que serão implementadas
separadamente pelas Partes, com as actividades
da CUVECOM desenvolvidas a um nível mais alto de
pormenorização.
• Irá esforçar-se por ligar o sector das águas ao
crescimento económico nacional e às estratégias
de alívio da pobreza, reconhecendo que a Gestão
Integrada dos Recursos Hídricos não é um fim por si
só, mas um meio para se alcançar o
desenvolvimento económico e social.
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Secção 3

------O Processo:
Abordagem e Metodologia
Avaliação Rápida
(Hatfield)

Questões Críticas
e Desafios

2017

2018
Análise Situacional
Enquadramento Estratégico:
Visão da Bacia do
Cuvelai em 2040
Avaliação das Necessidades
(GFA & CUVECOM)

Avaliação das informações disponíveis
Consulta às partes interessadas

Estudo de gabinete e consulta às partes interessadas
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Abordagem e Metodologia
O processo de construção do plano tem sido amplamente orientado pelas
partes interessadas. O plano baseou-se numa visão da bacia do Cuvelai
com base na GIRH dentro de 20 anos e esta visão baseia-se numa
compreensão orientada pelas partes interessadas sobre as questões e
desafios que têm de ser abordados para que os recursos da bacia sejam
adequadamente geridos e desenvolvidos de forma sustentável.
A Figura 3.1 mostra o processo que foi seguido para desenvolver o Plano
de GIRH para a Bacia do Cuvelai como um todo, após a assinatura do
Acordo da CUVECOM em 2014. Conforme indicado no fluxograma, o
processo tem sido altamente dependente das contribuições das partes
nteressadas.

Implementação 

2019

2019-24

Plano da GIRH em
Toda a Bacia
Comuniação e Divulgação
Website e River Awareness Kit

Área de Acção Necessárias
Para Abordar Questões e Desafios

Acções Prioritárias
2019-2024

Roteiro para para
a Visão 2040

Figura 3.1: Elaboração do Plano da GIRH - cronograma e marcos
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Secção 4

------A Bacia do Rio Cuvelai
Introdução
O objectivo deste capítulo é fornecer uma visão geral do contexto
ambiental e socio-económico da Bacia do rio Cuvelai, de modo que o
contexto de questões e desafios que os habitantes da bacia e outros
interessados enfrentam possa ser devidamente avaliado. Este é um passo
importante para o desenvolvimento de uma visão da bacia em que as
barreiras criadas por essas questões e desafios são reconhecidos e,
quando possível, removidos.

Contexto Ambiental e
Socio-económico
Topografia e extensão geográfica da bacia
Como mostra a Figura 4.1, o rio Cuvelai tem a sua nascente nas montanhas
da parte norte da bacia a mais de 1100 metros acima do nível médio do
mar, e a mais de 400 metros acima do resto da bacia, que é
extremamente plana. A bacia cobre uma área de cerca de 159.620 km2
(Mendelsohn e Weber, 2011).
Os limites da bacia ao norte são facilmente demarcados devido às
encostas relativamente íngremes. A demarcação em outras partes da
bacia é menos óbvia e é evidente, a partir da literatura, que existe vários
limites diferentes da bacia em uso. As dificuldades na demarcação estão
principalmente associadas à topografia extremamente plana e mesmo
deslocada da parte noroeste e sul da bacia. A demarcação da bacia
adoptada nesse estágio é a do USGS, conforme apresentado no relatório
de Avaliação Rápida (Hatfield Consultants, 2017).
----------------------

Acções para o Plano: Finalização de um limite acordado para a bacia,
tendo em conta as águas superficiais e subterrâneas.
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Figura 4.1: O rio Cuvelai forma uma complexa rede de canais e,
durante os anos húmidos, flui para o sul até a bacia de Etosha.
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Necessidade Crítica de
Quantificar o Potencial
das Águas Subterrâneas
Geologia e Solos
O rio Cuvelai está localizado numa bacia
sedimentária conhecida como a Bacia de Owambo,
uma subdivisão da grande Bacia do Kalahari. Os
estratos de Owambo, com mais de 8.000 metros de
espessura, consistem em três super grupos principais
sobre um porão cristalino. É limitado a leste e sul pelo
Cinturão Damara e a oeste por um complexo
fracturado.
Foto 5: Águas tranquilas do rio Cuvelai nas
suas partes superiores. Por Stuart Arnold,
Janeiro de 2019
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Uma breve descrição das unidades é a seguinte:
• Kalahari - até 600 metros de espessura de
sedimentos consolidados e não consolidados,
incluindo silte, areia, cascalho, arenito, calcário e
argilito, todos depositados por processos de
deposição eólica e fluvial
• Karoo - até 360 metros de espessura de basalto,
siltito, arenito, xisto, carvão e tillite
• Damara - até 8000 metros de espessura de arenito,
siltito, dolomita, calcário, xisto e filito. A unidade foi
dobrada e erguida e está localizada no sul e oeste
da bacia de Owambo
• Cratão do Congo - Meso Proterozóico às Rochas
Paleo Proterozóicas constituídas por granito,
gnaisse, xisto e gabro.

Algumas partes da bacia foram recentemente investigadas para definir
as suas reservas potenciais de petróleo e gás, com atenção ao super
grupo Damara. O grupo Kalahari foi estudado por seu potencial de
disponibilidade de água subterrânea.
Os solos da bacia do Cuvelai são mostrados na Figura 4.2 (Mendelsohn &
Weber, 2011). São principalmente arenosos, lixiviados e aerosols,
especialmente no leste e norte da bacia. Os cambissolos mal definidos
são encontrados a oeste da bacia hidrográfica, especialmente na zona
salina de Oshana. Os calcários ricos em calcário encontram-se na Zona
Central e Zonas do Delta do Cuvelai. Os solos são relativamente férteis no
Cuvelai, embora existam algumas diferenças importantes através da
bacia. As areias eólicas a leste são particularmente inférteis e as poucas
pessoas nestas áreas cultivam em velhas panelas e linhas de drenagem.
Os melhores solos são encontrados no terreno mais alto entre o canal de
drenagem, aonde uma mistura de sedimentos aluviais e eólicos podem
ser encontradas.
----------------------

Acções para o Plano: Melhoria do mapeamento e compreensão dos solos,
seu potencial e vínculos com o uso da terra

Figura 4.2: Solos da bacia do Cuvelai
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Figura 4.3: Biomas, ecorregiões terrestres e
cobertura do solo da bacia do rio Cuvelai
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Figura 4.4: Precipitação média anual na parte norte da bacia hidrográfica (Calunga, et al., 2015)

Clima e Recursos Hídricos
Precipitação
A precipitação na Bacia do Cuvelai é controlada pela
Zona de Convergência Inter-tropical (ITCZ) e sua
migração ao longo do ano. A ITCZ é uma faixa de
baixa pressão circulando o globo próximo ao
equador, causada pelo aquecimento solar. O mesmo
traz humidade para as áreas da bacia, atraindo a
humidade do Oceano Índico, e o fluxo ascendente
libera humidade enquanto esfria. Durante a estação
chuvosa, a ITCZ está localizada sobre a bacia, mas na
estação seca, a ITCZ migra para o norte.
A distribuição, a intensidade e a duração da chuva
são minuciosamente equilibradas na Bacia do
Cuvelai; muito pouca chuva pode facilmente levar a
condições de seca, e muita leva a inundações. A
severidade das inundações é determinada pela
localização, intensidade e duração da chuva. A
maioria das águas da enchente cruza a fronteira
como descarga de águas superficiais na região do
iishana, espalhando-se pelo sul através dos canais
rasos do oshana, e o principal canal do Cuvelai.
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A precipitação média anual diminui de mais de 1.000
mm/ano nas áreas de nascente do rio da bacia para
menos de 500 mm na parte sul. Mesmo na metade
norte da bacia, a precipitação cai para cerca de 550
mm na fronteira Angola/Namíbia, como mostra a
Figura 4.4.
A variabilidade inter-anual e intra-anual são altas e
aumenta com a redução das chuvas. Extremos de
precipitação no lado angolano do Cuvelai foram
calculados e mapeados (República de Angola 2016a).
Por exemplo, o evento de precipitação de 24 horas
com um período de retorno de um ano é estimado
em 60-90 mm, e para o período de retorno de 50
anos em cerca de 90-130 mm. Valores mais baixos
seriam esperados nas áreas de menor precipitação.
A estação chuvosa dura aproximadamente de
Dezembro a Março, quando cerca de 83% da
precipitação anual, e a estação seca dura
aproximadamente de Abril a Outubro, quando
apenas 9% da precipitação anual cai. No entanto,
existe uma variabilidade significativa na duração,
intensidade e distribuição.

Temperatura e evapotranspiração
A época mais quente do ano é durante os meses de
Outubro e Novembro, pouco antes da estação
chuvosa, quando as temperaturas máximas diárias
estão entre 35 e 40°C. As temperaturas do inverno
são mais baixas no sul, mas em todos os lugares da
bacia é geralmente amena. Os padrões de
evapotranspiração são o inverso da temperatura e
da precipitação, com um aumento de norte para sul.
No meio da bacia, a evapotranspiração potencial é
mais de três vezes maior do que a precipitação
média anual.
Escoamento de águas superficiais
O Cuvelai é um sistema iishana: conjunto de rios
efêmeros, pans rasas e zonas húmidas. A falta de
alívio, sazonalidade da precipitação e solos
relativamente impermeáveis contribuem para
inundações episódicas. Durante as inundações, a
água flui por centenas de quilómetros do norte de
Angola para o Etosha Pan, aonde eventualmente
evapora. As Iishana estão secas na maior parte do
tempo, especialmente no leste da bacia. O fluxo é
mais regular nas porções norte e oeste da captação,
especialmente nos rios Mui e Cuvelai, e na zona de
Shana (Mendelson & Weber, 2011). A Shana é
particularmente salgada, uma vez que os canais são
externos e a evaporação ocorre de forma eficiente. A
água no Cuvelai e no norte de Mui tende a ser mais
fresca, já que a precipitação é maior na parte norte
da captação, e o escoamento ocorre rapidamente. O
regime hidrológico natural tem sido altamente
modificado por desvios de água em larga escala, uso

extensivo da terra, captação e armazenamento em
pequena escala de água da enchente.
O regime hidrológico da bacia do Cuvelai é
altamente variável dentro e entre os anos, devido à
variação dos padrões de precipitação, geologia e
solo. O fluxo perene é limitado ao norte e oeste da
captação. A área central da porção angolana da
bacia do rio Cuvelai, incluindo o Delta do Cuvelai, a
drenagem central e as lagoas centrais, apresenta um
fluxo predominantemente não perene, com
inundações após eventos de precipitação de alta
intensidade, excepto durante os períodos de seca. A
região do ishana, que se estende por
aproximadamente 140 km da porção sudoeste da
bacia hidrográfica do Cuvelai, até a Namíbia, com
fluxo não perene geralmente restrito aos iishana, que
são menos propensos a inundações em comparação
com a área central de drenagem.
As estimativas de volumes de escoamento gerados
no sistema Cuvelai variam. Escoamentos estimados
ocorrem entre 100 e 150 milhões de metros cúbicos
por ano, o que corresponde a um escoamento
unitário inferior a 1 mm por ano. No entanto, é
importante ressaltar que a variação de ano para ano
é grande. Em alguns anos praticamente nenhuma
água chega ao Etosha Pan, enquanto em outros pode
ser várias vezes o escoamento médio anual.
É importante salientar que falta informação precisa
sobre a precipitação e os recursos hídricos, tanto
superficiais como subterrâneos. Quaisquer dados
citados devem ser tratados com cautela.

Foto 8: Pequenos tanques de
armazenamento de água da enchente
construídos ao longo das margens do rio
Cuvelai, para que a água dure alguns meses
mais. Por Stuart Arnold, Janeiro de 2019
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Photo 9: Balancing reservoir, part of the Calueque-Oshakati water transfer scheme.
Foto 9: : Reservatório de equilíbrio, parte do
Photo by Stuart Arnold, January 2019
esquema de transferência de água Calueque-Oshakati.
Por Stuart Arnold, Janeiro de 2019

Os recursos hídricos da bacia nunca foram
adequadamente monitorizados e a actual rede de
informações climáticas continua inadequada.
A hidrologia natural do sistema Cuvelai foi
significativamente modificada por barragens,
desvios, transferências e outras modificações
humanas. A mais significativa é a transferência de
água do rio Cunene. A água é bombeada da
Barragem do Calueque, em Angola para a Barragem
de Olushandja (volume de 42,3 milhões de metros
cúbicos) na Namíbia, e depois transportada para a
bacia hidrográfica do Cuvelai, através de condutas e
canal.
As captações anuais variaram de 56 a 85 milhões de
metros cúbicos por ano, geralmente aumentando
com o tempo. O Projecto de Abastecimento de Água
Transfronteiriço do Cunene permite uma retirada
máxima de 180 milhões de metros cúbicos por ano
para a Namíbia, potencialmente cerca de 15% do
escoamento médio anual do próprio sistema do
Cuvelai.

Subsolo: Sumidouros,
Cavernas e Lagos
Enterrados
O sistema de água subterrânea na sub-bacia de
Tsumeb, nas margens meridionais da bacia, é
conhecido como Aquíferos de Karst, estruturas de
sustentação de água em formações rochosas de
dolomita. Há uma grande caverna cheia de água,
“Dragon's Breath Cave”, e buracos cheios de água
formados quando o tecto de uma caverna
subterrânea desabou, ou seja, os lagos em Otjikoto e
Guinas.
Foto 10: Para muitos, os poços feitos a mão
fornecem a única fonte de água durante a
maior parte do ano. Por Stuart Arnold,
Janeiro de 2019

Água subterrânea
A água subterrânea é um importante recurso hídrico
na bacia, embora actualmente seja relativamente
sub-utilizada. Actualmente, as águas subterrâneas
são abstraídas principalmente do Aquífero do
Ohangwe na Kalahari e do Aquífero Descontínuo
Empoleirado - aonde a água doce só é encontrada
em certas partes do aquífero, por meio de furos de
água. Poços rasos, conhecidos como omithima e
poços profundos, conhecidos como oondungu são
usados para fornecer água, especialmente para as
aldeias isoladas na bacia. Nas zonas rurais da parte
angolana da bacia, a maioria da população depende
de poços tradicionais, especialmente os poços
"eendungu", que podem ter até 20 metros de
profundidade (ver Foto 10). Estes poços são críticos
para a sobrevivência, especialmente durante a
estação seca.
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Existem seis aquíferos principais definidos dentro ou
sobrepostos com a bacia, como mostrado na Figura
4.6. Cinco dos aquíferos estão localizados dentro da
sequência de Kalahari, e um está localizado dentro da
sequência de Damara. A sequência Karoo actua
como aquitard entre as unidades Damara e Kalahari,
embora, em alguns casos, áreas subterrâneas
podem ser extraídas desta unidade. Muitos dos
aquífero são multicamadas, incluindo o Aquífero de
Dolomita Otavi, localizado nas sequências Damara.

Figura 4.5: Aquíferos subjacentes à bacia do Cuvelai

Destes aquíferos, apenas o Aquífero Otavi, nas
margens meridionais da bacia, tem
consistentemente água doce. Dos outros, tanto o
Aquífero Multicamadas de Oshivelo como o aquífero
multicamadas de Ohangwena têm água variando de
fresco a salgado e com rendimentos potencialmente
significativos entre 25 e 200 m3 / h. Tal como acontece
com a água de superfície, os recursos de água
subterrânea não são geralmente bem quantificados.
Um desenvolvimento mais recente é a investigação
do Aquífero Ohangwena II. O trabalho realizado em
2012 (BGR,2012) contou com três campanhas de
perfuração que comprovaram a extensão do corpo
de água doce profundamente assentado do aquífero
Ohangwena II. Uma camada espessa de
confinamento cobre o aquífero altamente
pressurizado. A qualidade da água é fresca, com
valores crescentes de salinidade para o centro da
pressão de Cuvelai-Etosha. De acordo com os
padrões da Namíbia e internacionais, as

concentrações de flúor e arsénico são geralmente
muito altas para o uso de água potável, então o
tratamento ou a mistura de água seriam necessários
antes de usar como água potável. Outras
investigações gerais são necessárias.
Na porção angolana da bacia está em curso uma
investigação de perfuração e desenvolvimento de
furos de sondagem. A informação está arquivada no
Instituto Geológico de Angola (IGEO) no Lubango.
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Foto 11: Grande parte de Oshakati sob as
águas da enchente em 2011. Imagem de
Radarsat, Março de 2011.
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Inundação e Seca
Fluxos excepcionalmente altos são conhecidos como
efundjas. Desde 1941, as inundações ocorreram em
1950, 1954,1957, 1971, 1976, 1977, 1995, 2004, 2008-2011 e
2017. Portanto, houve períodos significativos quando
não ocorreram inundações significativas, bem como
períodos em que houve várias num curto espaço de
tempo. A bacia do rio Cuvelai registou várias
inundações sazonais significativas desde2008, com
importantes enchentes afectando toda a zona
central da bacia em Março de 2017.
Foto 12: Extensas inundações causaram grandes danos
em 2011. Por Helge Denker, Março de 2011

Isso pode contribuir para uma maior probabilidade
de perda de activos.
• Propriedade - danos a bens como casas e
propriedades levam à redução das capacidades
de meios de subsistência, assim como qualquer
dano a infra-estrutura, como estradas (por
exemplo, acesso reduzido à mercados)
• Saúde humana - aumento da incidência de
doenças e mortes devido a afogamento, doenças e
parasitas, potencialmente exacerbado pela
redução do acesso aos cuidados de saúde quando
as estradas estão bloqueadas
• Comunidades vegetais e agrícolas - danos às
culturas através da redução dos níveis de oxigénio
no solo, entupimento dos poros do solo, alteração
do equilíbrio do pH do solo
• Pecuária - redução da produtividade devido a
escassez de alimentos e mortes, e doenças
causadas por afogamento, doenças e surtos de
parasitas
• Piscicultura - Danos a lagoas, perda de alevinos
• Comércio - a renda é afectada pela perda de
receita relacionada a inundações
Estes e outros impactos negativos acumulados ao
longo dos anos anteriores a 2016 criaram prejuízos
estimados em US $136,4 milhões em perdas directas e
US $ 78,2 milhões em perdas indirectas (Shifidi, 2016).

As águas da inundação de Março de 2017 causaram
numerosos impactos sobre os meios de subsistência
rurais, pouco positivos, mas principalmente negativos,
com o maior impacto nas comunidades vulneráveis
com meios limitados para se preparar, responder e
sobreviver a esses eventos (Shifidi, 2016). Os
agregados familiares mais pobres estão muitas vezes
situados em áreas mais susceptíveis a inundações e
as suas habitações construídas com materiais
menos resistentes a inundações.

Embora as inundações sejam, muitas vezes, por uma
boa razão, vistas como eventos puramente negativos,
as comunidades em toda a região acreditam que os
impactos negativos de curto prazo das inundações
são compensados por benefícios de longo prazo
(Shifidi, 2016). Os benefícios das inundações incluem o
aumento da produtividade da colheita e da pecuária
em áreas mais secas e a recarga de aquíferos
ribeirinhos e outros, bem como o reabastecimento de
provisões de peixe.
Muitas vezes, as inundações são consideradas como
causadores dos maiores impactos à paisagem,
infra-estrutura e meios de subsistência, devido à
natureza rápida de seu início e à destruição física
imediatamente observável. No entanto, ao contrário
das cheias, as secas não têm benefícios tangíveis e
podem ter impactos maiores, com efeitos a longo
prazo nos agregados familiares, devido à
insegurança alimentar prolongada e à escassez de
água.
As secas na região são parcialmente controladas por
teleconexões de oceanos em grande escala,
especialmente o El Niño. O momento e a magnitude
da seca afectam a vegetação, a saúde humana e os
meios de subsistência, a vida selvagem e os
incêndios florestais.
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SECA – Um Estado de
Emergência
Existem diferentes maneiras de definir a seca. Em
termos de períodos de seca a longo prazo, períodos
longos de condições consistentemente secas podem
ser medidas de diferentes maneiras. A aplicação do
Índice Padronizado da Evapotranspiração
-Precipitação (SPEI) mostra que os piores períodos de
seca na bacia do Cuvelai foram os períodos
aproximadamente entre 1925 e 1935 e 1980 a 2000. A
evidência anedótica da parte angolana da bacia
relata que 1911 foi um dos piores anos de seca. No
momento em que este relatório foi escrito, o estado
de emergência tinha sido declarado em ambos os
países como resultado de uma seca severa e falha
completa das colheitas em toda a bacia (época
2018/19).
Foto 13: A seca produzindo seus efeitos nefastos – poço de
água seco e tubos de abastecimento de água perto do Lago
Oponono, na Namíbia. Por Stuart Arnold, Janeiro de 2019

agrícolas e insegurança alimentar é mais elevado
nessas áreas.
Recolha de águas pluviais
Há um interesse renovado na captação de água de
inundação, a prática de desviar ou bombear uma
porção da água da enchente num tipo de
armazenamento para durar até a estação seca. Esta
prática é documentada pela primeira vez como
esforços feitos durante a “Fome de Barragens”
(Mendelson et al, 2000) em 1929/30, quando milhares
de pessoas escavaram barragens rasas em troca de
comida.
Mais barragens foram construídas ao longo dos anos.
Em 1971, o Departamento de Assuntos Hídricos da
Namíbia escavou 320 represas em toda a região.
Cada um tinha uma capacidade de cerca de 30.000
metros cúbicos e foi projectado para ser preenchido
com água fluindo pelos oshanas. Outras 65
barragens de armazenamento de bombas foram
construídas em locais elevados e foram instaladas
bombas para elevar a água dos oshanas para as
barragens. Algumas foram equipadas com
instalações de filtração e vedadas. A maioria dessas
barragens caíram em desuso ao longo dos anos e
muitas barragens escavadas foram assoreadas.
Na parte angolana da bacia, principalmente na
corrente principal do rio Cuvelai e nos afluentes
menos sazonais, foram escavados enormes números
de pequenos tanques de armazenamento perto das
margens do rio (ver Foto 8). Quando as águas das
cheias recuam, estes tanques ficam cheios de água e
são uma fonte vital de água durante os meses de
seca.

No entanto, secas de menor duração também trazem
severas dificuldades. A falta de chuvas adequadas
em apenas uma estação, ou mesmo uma parte
crítica da estação de crescimento, pode trazer
insegurança alimentar, uma vez que a maioria da
população da bacia depende directamente de seus
próprios produtos. Em 2013 (bem como em 2019), a
Namíbia declarou estado de emergência devido à
seca, com cerca de um terço da população e mais 1,5
milhões de pessoas em Angola classificadas como
estando em situação de insegurança alimentar
(Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação
dos Assuntos Humanitários 2013).
A vulnerabilidade à seca na região é ampliada pelo
facto de que a evapotranspiração potencial a 1.500
mm/ano é muito maior que a precipitação média
anual. A diferença é mais alta nas áreas leste e
central da bacia. Isso, juntamente como facto de que
a variabilidade da precipitação também é a mais
alta nessa área, significa que o risco de perdas
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----------------------

Acções para o Plano: Pesquisa sobre metodologias
aprimoradas e o aumento da captação de águas
pluviais e de enchentes.
Alterações Climáticas
A mudança climática representa ameaças directas e
reais à bacia do Cuvelai, caracterizada como já é por
enchentes e secas. A bacia do rio Cuvelai é
extremamente seca e suporta uma grande
população rural, dependente da agricultura e da
disponibilidade de água. Essas características tornam
a bacia sensível e vulnerável às mudanças
climáticas, fazendo com que a avaliação das
prováveis mudanças e incertezas sejam essenciais
para a mitigação e planeamento (Angula & Kaundjua,
2015) e ressaltam a necessidade de monitorização
abrangente dos parâmetros hidroclimáticos e a
partilha de tais informações entre os Estados
Membros.

Foto 14: Rapazes a fazerem uma pausa na
escavação de cacimbas perto de Ondjiva,
Angola. Por Stuart Arnold, Janeiro de 2019

Um aumento da temperatura entre 1 e 7°C é projectado até o final do
século 21, assim como um aumento nos extremos da temperatura, o que
pode contribuir para um aumento na evapotranspiração. Essas mudanças
influenciariam a sobrevivência das culturas, numa região altamente
dependente da agricultura. Pressume-se que a mudança de temperatura
seja mais drástica quanto mais afastado da costa estiver. Enquanto o
impacto das mudanças climáticas no escoamento médio anual é menor pode aumentar ou diminuir - há um consenso geral de que os eventos de
chuvas se tornarão mais extremos e intensos.
O número de dias sem chuva aumentará, e pode haver alguma mudança
nas estações chuvosa e seca. Tudo isso demonstra e deve actuar como
um catalisador para o que é necessário - melhor monitorização e previsão
hidroclimática com um sistema de gestão de desastres sustentável que
monitoriza os principais parâmetros biofísicos e hidroclimáticos, e fornece
alerta rápido de desastres relacionados ao clima.
----------------------

Acções para o Plano: i) Melhoria da monitorização hidroclimático e da
base de conhecimento; ii) sistemas de alerta rápido e para secas e
inundações; iii) medidas para garantir o acesso a um melhor
abastecimento de água; iv)medidas para melhorar a resiliência às
mudanças climáticas.
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Actividades Socioeconómicas e
Demanda de Água
Abastecimento de Água
A cobertura de abastecimento de água em ambos os
lados da bacia é baixa, especialmente nas áreas
rurais onde vive a maioria da população. Após graves
carências de água em 2012 e 2013 (DAR Angola, 2014),
está em funcionamento um novo sistema de
abastecimento de água tratada em Ondjiva. A água
do rio Cunene é tratada no Xangongo e transportada

para Ondjiva (bem como para outros destinos)
através de uma conduta de 100 km. Um tanque de
armazenamento de 4.200 m3 e um tanque mais
pequeno e elevado, juntamente com uma estação de
bombagem, foram recentemente concluídos perto
de Ondjiva. As operações do sistema são
monitorizadas através de fibra óptica para todas as
instalações ao longo dos 100 km da conduta de água,
através da sala de controlo alojada no interior da
estação de tratamento (Tecnologia de Água, 2017).

Foto 14: Reservatórios de armazenamento de
água tratada e estação de bombagem que
serve Ondjiva, Angola Foto de Stuart Arnold,
Janeiro de 2019
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A maior parte das povoações do lado namibiano da fronteira são alimentadas por água
transportada por conduta e canal a partir do rio Cunene. A água é captada do açude de
Calueque e transferida para Oshakati e Okahao via canal aberto como mostrado em Figura
4.6.

Figura 4.6: Sistema de transferência de Calueque para o Oshakati e sistema de distribuição
associado

Apesar dos esforços em curso para melhorar a cobertura em ambos os países, os níveis de
acesso à água potável permanecem baixos nas zonas rurais. As Figuras 4.8 resumem a
situação nas zonas rurais e urbanas em cada uma das quatro regiões da Namíbia que
cobrem a bacia do Cuvelai, de acordo com dados provenientes da Agência de Estatística da
Namíbia (Agência de Estatística da Namíbia, 2012).

Figura 4.7: Nível de acesso (%) a um abastecimento de água potável em cada uma das
quatro regiões da Namíbia que cobrem a bacia do Cuvelai

No que concerne as iniciativas em curso e planeadas que visam dar solução a problemática
do abastecimento de água e garante da segurança hídrica na bacia do Cuvelai, aprovadas
pelos respectivos países, carecendo algumas delas de tratamento a nível da CUVECOM,
destacam-se as seguintes:
•
•
•
•

Estudo de águas subterrâneas (Aquífero Onhanguena II) - Namibia;
Esquema de irrigação de Etunda – Namíbia;
Plano Geral de Utilização dos Recursos Hídricos da Bacia do Cuvelai - Angola;
Sistema de transferência de água do Rio Cunene na localidade de Cafú para a zona das
Oshanas, nas localidades de Cuamato e Namacunde, que inclui as barragens de Calucuve
e de Ndúe e os canais da Mupa e do Ndúe, respectivamente - Angola;
• Projecto de Promoção do Desenvolvimento Resiliente ao Clima e Reforço da Capacidade
de Adaptação para Suportar Riscos de Desastres na Bacia Hidrográfica do Rio Cuvelai –
Angola;
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Saneamento
Embora o acesso à água potável
seja geralmente bem superior a
50% na maior parte da bacia, cerca
de 80% da população da bacia não
tem acesso a instalações de
saneamento. A pior parte coberta
da bacia na Namíbia é a região de
Omusati e Ohangwena. Em geral, as
regiões com as populações
urbanas mais elevadas são as mais
bem servidas.
A maioria dos agregados familiares
na bacia não tem acesso a
qualquer tipo de instalações de
saneamento. Os sistemas de
transporte de água estão limitados aos
assentamentos urbanos e nem todos estão ligados a
estações de tratamento de águas residuais.
Os sistemas de esgoto estão presentes em muitos
dos assentamentos urbanos da bacia. Está a surgir
uma rede em Ondjiva, mas não existe um sistema de
tratamento de águas residuais. O esgoto de Oshakati
é tratado em um conjunto de tanques de oxidação,
enquanto há um pequeno tratamento piloto de
águas residuais em Outapi (CUVEwaters, 2017). A
estação trata águas residuais de chuveiros
comunitários, banheiros e unidades de cluster que
atendem 60 domicílios. O efluente tratado é então
usado para irrigação num projecto de jardinagem de
dois hectares. Uma nova estação de tratamento de
águas residuais está em construção em Oshikango.
Durante um seminário na Namíbia (Dezembro de
2018), as Partes Interessadas destacaram questões de
poluição associadas à descarga indiscriminada de
efluentes de fossas sépticas e latrinas de fossa por
exaustores. Claramente, o tratamento de águas
residuais é uma área que se tornará cada vez mais
uma prioridade.

Figura 4.8: Cobertura de saneamento em cada uma das quatro
regiões da Namíbia que cobrem a bacia do Cuvelai

Mudanças no Uso da
Terra
As relativamente poucas pessoas que vivem nessas
áreas concentram os seus meios de subsistência em
antigas pans e linhas de drenagem, onde os solos são
mais produtivos. Embora os sedimentos aluviais
constituam áreas substanciais das zonas de
drenagem central, Delta do Cuvelai e sub-bacias do
oeste de Shana, estes estão realmente concentrados
apenas dentro dos próprios canais de drenagem. Os
solos aqui não são adequados para culturas
domésticas, mas nas terras mais altas entre os
canais, há melhores solos que foram formados como
uma mistura trabalhada de sedimentos aluviais e
eólicos. Estas áreas são muito importantes para a
maioria das pessoas no Cuvelai ao fornecer solos
férteis para as culturas.

Agricultura e pecuária
A bacia do Cuvelai suporta um número relativamente
elevado de pessoas por unidade de área em
comparação com a maioria das áreas rurais da
África Austral. É, de longe, a parte mais densamente
povoada da Namíbia. Este é um produto de solos
comparativamente férteis e a pronta disponibilidade
de água doce em poços rasos. Como é o caso em
vastas áreas da Bacia arenosa de Kalahari, as areias
eólicas orientais da região são particularmente
inférteis e têm baixa retenção de humidade. A
densidade populacional na porção angolana da
bacia é geralmente menos densa (média de 12
habitantes por km2 para a província do Cunene).
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Foto 16: O esquema de irrigação Etunda na Namíbia atrai
água do Calueque para o canal Oshakatri. Por Stuart Arnold,
Janeiro de 2019

Juntamente com água doce em poços rasos, são
estes solos que atraíram as pessoas a se
estabelecerem e cultivarem aqui há 500 a 600 anos.

uso exclusivo dos proprietários de gado. Além disso, o
número de bovinos transferidos para as áreas de
pastagem aumentou.

As culturas plantadas dentro da bacia são irrigadas
pela chuva. O massango (mohangu) é a principal
cultura de cereais de subsistência. A irrigação está
limitada ao lado do canal do Esquema de
Transferência de Água Transfronteiriço do Cunene
entre a Barragem de Olushanja e Oshakati. O projecto
agrícola da Etunda, a Ruacana, é o único grande
sistema de irrigação e é partilhado por pequenos
agricultores e grandes prestadores de serviços de
agricultura.

Oshimolo é a última grande área ainda usada para
pastagem de inverno de acesso aberto. Esta é a área
de invernada tradicional para bovinos pertencentes a
falantes de Oshikwanyama que vivem em Angola e
na Namíbia. O mesmo se estende por uma zona entre
100 e 250 quilómetros ao norte da fronteira entre
Angola e Namíbia. Enormes extensões de pastagens
de várzea fornecem pastagens ricas em nutrientes e
água para os animais, que são cuidadas em grandes
rebanhos por grupos de vários jovens pastores.
Segundo algumas estimativas, mais de 100.000
cabeças de gado deslocam-se sazonalmente da
Namíbia para a área de Oshimolo ohambo. Nos
últimos anos, começou a cercar partes de Oshimplo.
Como isso pode ter consequências significativas,
todo o sistema deve ser melhor compreendido no
nível transfronteiriço e nas questões abordadas,
antes da escalada dos conflitos.

Os bovinos são transportados entre as pastagens da
estação do inverno seco e as áreas da estação
chuvosa ao redor das casas de seus proprietários.
Esta prática -conhecida como ohambo - envolve o
gado de cada área de autoridade tradicional usando
uma área específica para a autoridade. Os terrenos
de pastagem de inverno estavam sempre em áreas
aonde poucas pessoas viviam e, portanto, não há
usos competitivos significativos da terra. Este sistema
está cada vez mais ameaçado porque as áreas de
invernagem foram perdidas, ou o pastoreio disponível
por unidade animal foi severamente reduzido
(Mendelsohn, 2015). Muitas das áreas de pastagem
foram desapropriadas por fazendas cercadas para

Foto 17: Gado a beber água do lago
no na Namíbia. Por Stuart Arnold, Janeiro de
2019

----------------------

Acções para o Plano: i) Medidas para melhorar as
práticas agrícolas e a gestão dopastoreio; ii) Medidas
para aumentar as actividades fora da fazenda e
adição de valor.
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Pescas e Aquacultura
Enquanto a agricultura e pecuária são as
principais actividades de subsistência na
bacia,a pesca também é importante
durante os anos chuvosos. Estima-se que
dezenas de milhares de peixes
pertencentes a cerca de 45 espécies
sejam encontradas nos vários canais em
anos de alta pluviosidade (Mendelsohn,
2018). Em contraste, os peixes estão
efectivamente ausentes durante os anos
secos. Uma alta proporção de biomassa
de peixe é colhida por pessoas no Cuvelai,
fornecendo alimentos a várias centenas
de milhares de pessoas. Os peixes,
particularmente das colheitas nos lagos
Omadhiya, também suportam algumas
vendas comerciais. A maioria dos peixes
que não são colhidos morrem quando as
águas do Cuvelai se tornam salinas e
evaporam. O que acontece na estação
seca não é bem compreendido. Emboraos
refúgios de alguns adultos e óvulos devam
sobreviver em algum lugar da bacia, os
locais não são conhecidos (Mendelsohn,
2018). Há,portanto, trabalho a ser feito e
perguntas a serem respondidas.
Em ambos os países, a piscicultura é vista
como um importante sector contribuinte
para a segurança alimentar. Projectos de
aquacultura piloto foram iniciados, alguns
dos mesmos dentro da bacia nas regiões
Omusati, Oshana e Omaheker.
----------------------

Acções para o Plano: Medidas para i)
melhor entender as pescarias ao redor da
bacia e melhorar a produtividade
sustentável e as oportunidades de
agregação de valor e ii) expandir a
piscicultura sustentável e a adição de
valor associado.

Foto 18: Peixes e legumes para venda perto de Omindamba,
Namíbia. Por Stuart Arnold, Janeiro de 2019
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Conservação e Turismo

Foto 19: Onkoshi Lodge, Parque Nacional Etosha, Namíbia.
Por Stuart Arnold, Janeiro de 2019

Declarada Reserva, em 1938,
especificamente para protecção da
subespécie angolana de girafa, Giraffa
camelo pardalis angolensis, o Mupa foi
elevada à categoria de Parque Nacional,
em 1964. Cobertura de partes das bacias
dos rios Cuvelai e Cunene. O Parque
Nacional do Mupa situa-se na zona de
transição entre os Biomas de Brachystegia
e Árido do Sudoeste. Cerca de 40% dos
seus 6.600 km² estão integrados no
primeiro dos referidos biomas,
caracterizado por mata densa de
Brachystegia de grande porte, com faixas
de capinzal sobre as linhas de drenagem. A
zona sul do Parque é constituída por solos
de drenagem pobre, com mata de
Colophospermum bem desenvolvida.
O Parque Nacional de Etosha da Namíbia,
localizado em torno do vasto parque de sal
de Etosha e designado como uma reserva
de caça em 1907, é um dos principais
santuários de vida selvagem de África.
Grandes cheias só atingem a bandeja a
cada 7 a 10 anos, principalmente
alimentadas pelo sistema do rio Cuvelai. A
biodiversidade do parque é totalmente
dependente de eventos sazonais de
inundação. Anfíbios e invertebrados
aquáticos que são adaptados para longos
períodos de seca ganham vida quando as
águas da inundação entram nas pans
efémeras e oshanas (Mendelsohn et
al.,2000). O parque é o lar de abundantes
animais selvagens que se reúnem em
torno dos poços, tornando-se atracção
turística número um da Namíbia.

Foto 20: O Parque Nacional do Mupo abrange partes
das bacias dos rios Cuvelai e Cunene; c 2014
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Governança e Participação das
Partes Interessadas
Instituições de Nível Nacional
Instituições com funções na gestão e
desenvolvimento de recursos hídricos incluem o
seguinte:
 Inventário geral de recursos hídricos, monitorização,
controlo, regulação e gestão: gerido pela Direcção de
Gestão de Recursos do Ministério da Agricultura, Água
e Florestas (MAWF) na Namíbia. Em Angola, o
Conselho Nacional de Águas é um Órgão Permanente
Consultivo do Titular do Poder Executivo, de
coordenação e articulação entre os diferentes
Departamentos Ministeriais ligados directa e
indirectamente, ao planeamento, gestão e utilização
dos recursos hídricos, no contexto das bacias
hidrográficas, quer nacionais, quer compartilhadas
pelo Estado Angolano, incluindo os utilizadores de
recursos hídricos e as comunidades locais. O
Ministério da Energia e Águas é o Departamento
responsável pela Gestão dos Recursos Hídricos, sendo
a fixação de tarifas responsabilidade do Ministério
das Finanças. O Instituto Nacional de Recursos
Hídricos (INRH), criado em 2010 tem por missão
assegurar a execução da Política Nacional de
Recursos Hídricos em matéria de Planeamento e
Gestão Integrada, seu uso, preservação, protecção,
supervisão e controlo, cabendo ao Gabinete para
Administração das Bacias Hidrográficas do Cunene,
Cubango e Cuvelai (GABHIC) promover/garantir a
gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos
das bacias hidrográficas do Cunene, Cubango e
Cuvelai, visando o aumento de benefícios, sociais,
ambientais e económicos para as pessoas que vivem
nas referidas bacias, criando de um modo geral
condições para o desenvolvimento sustentável da
região e do País.
 Abastecimento de água bruta. Na Namíbia, a
NamWater abstrai a água de fontes primárias (por
exemplo, rios, aquíferos ou represas) e abastece
directamente alguns usuários finais. Igualmente em
Angola, as Empresas Provinciais de Águas, são
responsáveis pela abstracção de água em fontes
primárias como rios e aquíferos e abastece alguns
utilizadores finais. Entretanto na bacia do Cuvelai,
algumas comunidades abastecem-se directamente
das águas retidas nas pans e chimpacas.
 Auto-provedores: agricultores comerciais,
operadores turísticos, minas e parques de
conservação da natureza, sujeitos a acordos e
licenças apropriados, fornecem sua própria água.
 Abastecimento de água às áreas rurais: Na Namíbia,
esta responsabilidade é da Direcção da
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Coordenação de Abastecimento de Água e
Saneamento no MAWF, enquanto que em Angola é de
responsabilidade do Ministério da Energia e Águas
(MINEA) através da Direcção Nacional de Águas
 Abastecimento de água para áreas urbanas: Na
Namíbia, as autoridades locais e os conselhos
regionais compram água da NamWater ou fornecem
água a partir dos seus próprios furos (como em
Tsumeb) para serem entregues aos utilizadores finais.
Em Angola o Abastecimento de Água é tutelado pelo
MINEA, através da Direcção Nacional de Águas (DNA)
e executado pelas Empresas Provinciais de Água e
Saneamento. Para a Bacia do Cuvelai existe a EASC –
Empresa de Águas e Saneamento do Cunene. Para o
saneamento, a agência líder recentemente
designada é o Ministério do Ambiente (MINAMB),
operacionalizado através da Unidade Técnica
Nacional de Saneamento (UTNSA).
 Outros sectores: Existem muitos sectores, como
agricultura, energia, turismo e conservação,
ambiente, transporte, saúde, que são ambos i)
dependentes de boa qualidade e quantidades
adequadas de água e ii) têm a responsabilidade de
não poluir as águas e outros recursos hídricos da
bacia. A representação destes sectores através de
ministérios, ONGs e organizações locais é essencial no
planeamento, gestão e desenvolvimento dos
recursos hídricos da bacia.
Gestão a Nível Comunitário
A gestão da água a nível da comunidade estão bem
desenvolvidos na Namíbia. As principais instituições
de nível comunitário são as Associações de Pontos de
Água (WPA), Comités de Pontos de Água (WPC),
Comités Locais de Água(LWC), Comités Regionais de
Água (RWC) e Comités de Gestão de Bacia. Todos
estes estão activos na bacia do Cuvelai. A gestão da
água à nível da comunidade coneceu também
algum desenvolvimento em Angola. Os principais
actores envolvidos são a DNA - Direcção Nacional de
Águas, os GAS - Grupos de Água e Saneamento que
controlam os pontos de água a nível das
comunidades rurais, as Brigadas Municipais de Águas,
as Empresas Provinciais de Águas e Saneamento e o
Departamento Local de Gestão da Bacia do Cuvelai.
A nível de Angola podemos também realçar o
desenvolvimento do Modelo de Gestão Comunitária
da Água (MoGeCa) que privilegia na sua abordagem
o envolvimento dos grupos locais na negociação,
construção e gestão dos pontos de água, como
pressuposto básico para promover o
desenvolvimento local.

Conselho de Ministros

Comité Técnico

Secretariado

Equipa de Trabalho
para a Águas
Subterrâneas

Equipa de Trabalho
para Gestão das
Água Superficiais

Equipa de
Trabalho WASH

Equipa de Trabalho
para Gestão de
Desastres

Equipa de Trabalho
para questões
Socio-económicas

Figura 4.9: Estrutura proposta para o CUVECOM

O referido modelo, através da provisão do
abastecimento de água, promove a médio e longo
prazos, a criação de capital social e estruturas locais
que permitem a participação da comunidade na
resolução dos seus próprios problemas,
independentemente dos actores externos e basea-se
em quatro princípios fundamentais, nomeadamente:
da gestão descentralizada dos pontos de água, da
participação comunitária, da recuperação de custos
e do estabelecimento de parcerias institucionais.
Gestão transfronteiriça
A bacia do rio Cuvelai é transfronteiriça. Tanto Angola
como a Namíbia concordaram com a necessidade
de uma abordagem baseada na IWRM para a gestão
da água da bacia e recursos associados. Para o
efeito, os governos das Repúblicas de Angola e da
Namíbia assinaram um acordo sobre a criação da
Comissão do Curso de Água do Cuvelai em 16 de
Setembro de 2014.

Transfronteiriça de Água na Bacia do Rio Cuvelai
(Hatfield Consultants Africa, 2017). A estrutura
proposta para a Comissão é resumida na Figura 4 9.
----------------------

Acções para o Plano: Medidas para garantir a
eficácia e a sustentabilidade da CUVECOM. As
instituições com papéis na gestão e desenvolvimento
de recursos hídricos incluem o seguinte.

Género
De acordo com os papéis da Namíbia e de Angola, as
mulheres detêm as principais responsabilidades de
gestão no abastecimento de água e saneamento ao
nível do agregado familiar, enquanto os homens são

O objectivo do acordo é promover a cooperação na
gestão dos recursos hídricos na bacia transfronteiriça
do rio Cuvelai. A CUVECOM servirá como consultor das
partes em assuntos relacionados com:
• Utilização equitativa e razoável
• Desenvolvimento sustentável
• Gestão eficiente dos recursos hídricos do Curso de
Água do Cuvelai.
“Foi criado um secretariado em 2018 com sede em
Oshakati e escritório satélite em Ondjiva. O mesmo
está em linha com as recomendações institucionais
feitas como resultado do Estudo de Definição do
Âmbito para Melhoramento da Gestão
Foto 21: Recolha de água em Ondjiva, Angola.
Por Stuart Arnold, Janeiro de 2019
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responsáveis pela tomada de decisões
sobre gestão e desenvolvimento dos
recursos hídricos a nível internacional,
regional, nacional e local. & Lipinge, 2012).
Este é especialmente o caso na Bacia do
Cuvelai, aonde um grande número de
agregados familiares é chefiado por
mulheres devido ao grande número de
médias que saem da área em busca de
trabalho.
As mulheres também desempenham um
papel importante na agricultura - na
província do Cunene, estima-se que as
mulheres representem 54% da força de
trabalho agrícola (GIZ, 2018), e o valor na
parte namibiana da bacia poderia ser
mais elevado. Embora a vulnerabilidade
das mulheres à mudança climática e ao
desastre na bacia do Cuvelai seja
semelhante à dos homens, elas têm
preocupações adicionais específicas,
ligadas às suas responsabilidades na
colheita de água e lenha, ao impacto
imediato das falhas nas colheitas e à falta
de acesso aos mercadose oportunidades
associadas para gerar dinheiro.

Foto 22: Preparando o solo perto de Oshikuku, Namíbia.
Por Stuart Arnold, Janeiro de 2019

---------------------Acções para o Plano: i) fazer preparativos
para a integração das considerações de
género na paticipação das partes
interessadas e na tomada de decisões,
comunicação e conscientização e
implementação do projecto. Mais
especificamente, há uma necessidade
para (GIZ, 2018):
• Sensibilizar as partes interessadas sobre
a relevância da incorporação da
perspectiva de género e avaliar seu
interesse ou disposição
• Promover o diálogo e a colaboração de
especialistas em género na bacia, apoiar
as actividades de forma contínua
• Treinar todas as equipas técnicas da
CUVECOM e outros comités de
orientação de projectos relevantes sobre
o valor da integração da perspectiva do
género, e fornecer apoio concreto
• Integrar a integração de género nos
Sistemas de Previsão de Risco de
Inundações

Foto 23: Processando fruta marula perto da Engela, Namíbia.
Por Stuart Arnold, Janeiro de 2019
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Problemas, Desafios e
Oportunidades
O contexto apresentado nos parágrafos anteriores
fornece uma visão geral muito rápida. O seu objectivo
é apenas resumir o contexto ambiental e
socioeconómico da bacia do rio Cuvelai, para que os
vários problemas e desafios que se colocam aos
habitantes da bacia e a outras partes interessadas
possam ser apreciados.
Na Avaliação Rápida, vários desafios foram
identificados(Hatfield Consultants Africa, 2017). Estes
desafios foram discutidos com as partes
interessadas nas partes angolanas e namibiana da
bacia em Dezembro de 2018, e podem ser resumidos
da seguinte forma:

1.

Falta de instituição coordenadora para apoiar a
co-gestão da bacia do rio Cuvelai.
Existe a necessidade de operacionalizar o Acordo da
CUVECOM (2014), através do estabelecimento de uma
organização transfronteiriça formal de gestão de
bacias fluviais. Os benefícios devem incluir o
fornecimento de:
• Um ponto focal institucional para o diálogo da
gestão transfronteiriça e tomada de decisão
• Uma plataforma para coordenação técnica de
projectos e programas
• Conhecimento e partilha de informação e
disseminação, e
• Um plano de Acção estratégico da bacia.

2.

2. Falta de rede melhorada de monitorização
hidrológica e climatológica na Bacia.
É necessário desenvolver uma rede integrada de
monitorização hidrológica e climatológica de toda a
bacia, reunindo dados de acordo com os padrões
acordados, fornecendo acesso a dados essenciais
para várias aplicações de gestão de recursos
hídricos. Os benefícios devem incluir:
• Apoiar a co-gestão da Bacia e o consequente
bem-estar da população da bacia
• Acesso a dados e informações aprimorados para a
tomada de decisões colaborativas em escala
nacional e de bacia
• Contribuição crítica para o desenvolvimento de
sistemas de alerta prévio para inundações e secas,
através do fornecimento de dados de
monitorização

3.

Falta de um sistema eficaz de aviso prévio de
inundação e seca para preparação, mitigação e
gestão durante tais eventos.
Há necessidade de estabelecer um sistema
integrado de alerta precoce para a Bacia do rio
Cuvelai, proporcionando benefícios tangíveis para a
variedade de partes interessadas. Os benefícios
incluem:
• Alerta prévio de secas, utilizando fontes de dados
nacionais, regionais e internacionais
• Aviso de inundações, incluindo condições
favoráveis e fluxos durante eventos
• Dados para apoiar o planeamento para reduzir a
vulnerabilidade
• Informações para apoiar a gestão durante eventos
• Ferramentas de comunicação e plataformas para
disseminação de avisos.

4.

Falta de compreensão dos recursos de água
subterrânea na bacia do rio Cuvelai.
Há necessidade de uma compreensão abrangente e
holística dos recursos de água subterrânea na bacia
do rio Cuvelai, incluindo a quantidade de água
subterrânea, qualidade, rendimento sustentável e
recarga. Os benefícios incluirão:
• Compreensão das águas subterrâneas à escala
transfronteiriça
• Compreensão do potencial de contribuição da
água subterrânea para o abastecimento de água
à escala da bacia.

5.

Compreensão / quantificação inadequada de lacuna
entre a demanda de água e a oferta na bacia.
É necessário explorar a viabilidade de melhorar e
aumentar a sustentabilidade do abastecimento de
água na bacia do rio Cuvelai, através de um
programa integrado de abastecimento e colheita de
água. Os benefícios incluem:
• Assegurar que a demanda de água seja atendida
com a redução da solução de uso conjuntivo da
vulnerabilidade da população da bacia
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6.

Entendimento incompleto da paisagem
socioeconómica dentro da bacia.
Existe a necessidade de um levantamento
socioeconómico abrangente da Bacia do Rio Cuvelai
para uma compreensão holística e desagregada por
género da população humana da bacia, incluindo
meios de subsistência e práticas agrícolas. Os
benefícios incluem:
• Geração de oportunidades para fornecer dados e
informações para estabelecer impacto na
integração de género
• Possíveis oportunidades para desenvolver uma
linha de base para quantificar o impacto no nível
da sub-bacia ou do agregado familiar.

7.

Entendimento inadequado da qualidade da água e
falta de gestão da poluição.
Há necessidade de entender melhor a qualidade dos
recursos hídricos existentes e também os impactos
da poluição resultante do saneamento inadequado e
do tratamento de águas residuais. Os benefícios
incluem:
• Possibilidade de implementar instalações
adequadas de saneamento e tratamento de águas
residuais e sistemas de eliminação
• Redução do risco de problemas de saúde
relacionados à poluição.

Foto 22: Oshakati, Namíbia.
Por Stuart Arnold, Janeiro de 2019
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Secção 5

------O Plano de GIRH - Um Quadro
Estratégico
Papel do Quadro
Estratégico
O desenvolvimento do Plano de GIRH é construído
sobre uma visão da bacia no futuro e os objectivos
estratégicos associados que devem ser alcançados
para lá chegar. A visão e os objectivos estratégicos
estão no centro da estrutura estratégica e do próprio
plano. Os mesmos fornecem tanto o ponto de partida
para o processo de planeamento quanto os pontos
de referência necessários para a monitorização e
avaliação da eventual implementação do plano.

Visão Para a Bacia do
Cuvelai
O desenvolvimento de Plano da GIRH é construído
sobre uma visão da bacia do rio Cuvelai e seus
habitantes até 2040. A visão representa o que
queremos alcançar através da implementação do
plano - em última análise, é a visão que guia o
desenho do plano. Construir o plano requer, então, a
construção de uma cadeia de lógica que nos permita
entender por que cada acção ou intervenção
incluída no plano desempenha um papel no sentido
de alcançar a visão.
Tendo considerado as várias questões, desafios e
oportunidades na bacia, a CUVECOM concordou com
a seguinte declaração da visão para a Bacia do Rio
Cuvelai até 2040:
“Gestão de forma sustentável com uma população
segura, resiliente e próspera”
A declaração da visão não tem como objectivo
declarar como ou o que deve ser feito para que o
futuro previsto seja alcançado. A identificação desses
mecanismos será alcançada através da
consideração de quais acções são necessárias para
realizar as metas.

Objectivos Estratégicos
Os objectivos estratégicos que devem levar à
obtenção da visão foram desenvolvidos por meio de
um processo voltado para as partes interessadas. O
acordo sobre os objectivos estratégicos baseou-se
numa “retirada selectiva” dos elementos-chave da
visão:
• Sustentável: esta palavra foi escolhida para
sublinhar que o desenvolvimento dos recursos da
bacia para apoiar o crescimento e garantir a
segurança da água deve ser alcançado sem
comprometer as necessidades das gerações
futuras. O desenvolvimento deve ser socialmente
justo, ambientalmente saudável e apoiar a
prosperidade económica e a redução da pobreza.
• Gestão: A gestão deve ser integrada e adaptativa,
baseada em conhecimento e informação, e
tecnologicamente avançada, coordenada e
implementada em conjunto. A gestão e utilização
das águas superficiais e subterrâneas deve ser
"conjuntiva", isto é, a gestão coordenada e a
utilização das duas fontes.
• Próspero: As pessoas na bacia usam seus recursos
naturais para melhorar os seus meios de
subsistência.
• Resiliência: A resiliência implica a capacidade de
adaptação às mudanças climáticas e de estar
preparado para inundações e secas.
• Bacia: A bacia refere-se aos recursos de águas
superficiais e subterrâneas de toda a bacia do
Cuvelai, e não apenas dos cursos fluviais.
Apreciar a escolha dessas palavras e ter uma
compreensão clara do seu significado facilitou o
acordo sobre os objectivos estratégicos do plano a
ser alcançado. A identificação desses mecanismos
será conseguida através da consideração das
acções necessárias para atingir os objectivos.
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Cinco objectivos estratégicos foram definidos para o
Plano de GIRH do Cuvelai:
1

Promover o desenvolvimento sustentável e a
gestão integrada da água e recursos naturais
associados na bacia;

2

Maximizar a segurança, resiliência e capacidade de
adaptação aos impactos das alterações climáticas
e desastres naturais;

3

Melhorar os meios de subsistência da população
da bacia;

4

Reforçar a cooperação entre os Estados-Membros
e a boa governação dos recursos hídricos;

5

Assegurar a segurança dos recursos hídricos
(qualidade e quantidade). Uma bacia gerida de
forma sustentável com uma população segura,
resiliente e próspera.
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A importância do quadro estratégico não pode ser exagerada. Os
objectivos estratégicos não apenas fornecem a estrutura orientadora
para a formulação do plano, como também fornecem a base para a
estrutura de monitorização e avaliação necessária para garantir que o
plano consiga movimentar a bacia e seus habitantes em direcção à visão,
conforme ilustrado na Figura 5.1:

Planeamento
Resultados

Acordo Sobre
Objectivos
Estratégico

Um estado
generalizado e
melhorado a
longo prazo de
condições
socioeconómica
s na bacia

Implementação

Resultados
(Realizações
de Objectivos
Estratégicos)

Acções
Estratégicas que
Levam à Saídas
(Outputs)

Efeitos sobre os
resultados
alcançados (em
5 anos) através
da
implementação
do Plano
Estratégico

O que deve ser
desenvolvido e /
ou produzido

Acções e
Objectivos
Específicos

O que tem que
ser feito

Contributos
(Inputs)

O que deve ser
investido
(recursos
humanos,
financeiros e
outros)

Implementação
Monitorização e avaliação baseados em processos
Monitorização e avaliação baseados em resultados

Figura 5.1: Relação entre Planeamento e Monitorização e Avaliaçãohe
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Identificação das Áreas de
Actuação Estratégica
Acções são necessárias para realizar os objectivos estratégicos do plano.
As áreas de acção foram identificadas através de discussões com as
partes interessadas, incluindo durante o exercício da visão realizada com
a CUVECOM. Algumas dessas áreas de acção são comuns a mais de um
dos objectivos estratégicos. Os mesmos estão resumidos na tabela a
seguir.

Tabela 5.1: Resumo das Áreas de acção identificadas

1

Objectivo Estratégico

Principais áreas de Acção

Promover o desenvolvimento

1.

água e recursos naturais associados na

3. Instituições Fortes do WRM

sustentável e a gestão integrada da
bacia.

Melhoria da base de conhecimento hidro-climático

2. Consulta, participação das partes interessadas
4. Cooperação intersectorial e coordenação
5. Tecnologia, modelos, ferramentas DSS
6. Género

2

Maximizar a segurança, resiliência e

7. Aviso Rápido

impactos das mudanças climáticas e

9. Agricultura e pecuária - adaptação, melhores práticas

capacidade de adaptação aos
desastres naturais.

8. Melhorar o armazenamento de água

10. Meios de subsistência alternativos / diversificação
11. Gestão de secas

12. Gestão de inundação

13. Consulta e participação das partes interessadas
14. Género
3

Melhorar os meios de subsistência da
população da bacia.

15. Melhor acesso a serviços aprimorados
16. Crescimento económico

17. Adição de valor, agro-processamento, etc.

18. GIRH baseada em meios de subsistência na escala local
19. Consulta e participação das partes interessadas
20. Género
4

5

Reforçar a cooperação entre os Estados

21. CUVECOM e estruturas de governança

recursos hídricos.

23. Participação das partesinteressadas

e Membros sobre a boa governação dos

Garantir a segurança dos recursos
hídricos (qualidade e quantidade).

22. Capacitação

24. Harmonização de políticas, estratégias
25. Gestão de águas residuais

26. Recolha de água da chuva
27. Recolha de águas pluviais

28. Desenvolvimento de águas subterrâneas

29. Uso conjuntivo de águas superficiais e subterrâneas
30. Consulta / participação das partes interessadas
31. Género

O próximo capítulo estã focado nas as acções e actividades que precisam
ser realizadas dentro de cada uma dessas áreas de acção, incluindo a
previsão de prazos e custos.
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Secção 6

------O Plano de GIRH - Roteiro e
Acções Prioritárias
Introdução
No final do Capítulo 5, as principais áreas de acção que requerem atenção
para avançar para os cinco objectivos estratégicos acordados para os
próximos 20 anos foram resumidas. Este capítulo do relatório define as
acções que serão necessárias em cada uma delas. Estas acções foram
baseadas i) numa revisão da situação actual na bacia baseada na
avaliação rápida (Hatfield Consultants Africa, 2017), bem como noutra
documentação, ii) contribuições das partes interessadas, especialmente em
Dezembro de 2018 em Ondjiva e Ondangwa, e iii) aplicação das melhores
práticas para abordar os vários desafios identificados.
A duração do Plano está alinhada com a Visão da bacia em 20 anos. Apenas
os primeiros cinco anos do Plano, no entanto, são desenvolvidos em detalhes,
com cronogramas e custos estimados fornecidos. Olhando para além dos
cinco anos em detalhes não é realista, e, em qualquer caso, o Plano será
revisto e actualizado regularmente. Idealmente, os detalhes dos cinco anos
seguintes do Plano devem ser preparados durante o Ano Quatro ou Cinco,
após uma revisão e actualização do Plano Geral. Um dos objectivos críticos
do Plano durante os primeiros cinco anos será preencher lacunas significativas na base de conhecimento do Cuvelai.
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Roteiro para a Visão
O roteiro para a visão foi definido em termos de resultados necessários
para atingircada objectivo estratégico, os resultados para cada resultado
e as actividades quedevem ser realizadas para cada resultado.
O roteiro foi compilado num banco de dados de Excel e é muito grande e
detalhado para ser exibido neste relatório na íntegra. A Tabelas 6.1 e 6.5
apresente o roteiro ao nível de resultado para os cinco objectivos
estratégicos do Plano.

Tabela 6.1: Roteiro para o Objectivo Estratégico 1 para a visão da CUVECOM sobre a bacia do rio Cuvelai em 2040

Objectivo
estratégico 1:
Promover o
desenvolvimento
sustentável e a
gestão integrada
da água e
recursos naturais
associados na
bacia

ID

RESULTADOS

1.1.1
1.1.2 1.1: Melhorado a
base de
conhecimento
1.1.3
sobre hidro1.1.4 climáticos e banco
1.1.5
de dados
1.1.6
1.2.1
1.2: Consulta
1.2.2
frequente e ampla
1.2.3
participação das
partes
1.2.4
interessadas
1.2.5
1.3.1 1.3: Instituições
1.3.2 Fortes da GRH

SAIDAS
Sistema abrangente de informações hidroclimáticas planejado e acordado
Sistema de informação hidroclimática abrangente implementado
Instituições plenamente capacitadas para o funcionamento sustentável do
sistema
Recursos hídricos superﬁciais avaliados
Potencial do aquífero Ohangwena 2 / Cuvelai avaliado
Potencial global das águas subterrâneas avaliado
Partes Interessadoss mapeados
Estratégia de comunicação em vigor
Site da CUVECOM e operação do RAK
Estruturas e sistemas de consulta às partes interessadas projectados e
implementados
Boa cooperação / coordenação intersetorial
Capacidade forte da GRH nos níveis nacionais
CUVECOM sustentabilidade assegurada

1.4: Utilização de Captação de água em grande escala avaliada por toda a bacia
1.4.1 água e demandas
avaliadas em
Abstração difusa (rural e dispersa) avaliada por toda a bacia
1.4.2 todos os sectores
Avaliação de questões de género e desaﬁos na gestão de recursos hídricos
1.5.1 1.5: Aspectos de
género integrados
Medidas de integração do gênero implementadas
1.5.2
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2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
/ TIMELINE
/ TIMELINE

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

Tabela 6.2: Roteiro para o Objectivo Estratégico 2 para a visão da CUVECOM sobre a bacia do rio Cuvelai em 2040

ID

SAIDAS

RESULTADOS

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
/ TIMELINE
/ TIMELINE

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

Sistema de aviso prévio de inundação (em tempo real) em vigor
Mapeamento de risco de inundação
Ferramentas e plataformas de comunicação para divulgação de alertas e
planos de ação
Sistemas de monitoramento e avaliação
Inventário e mapeamento do armazenamento e transferência de água a
granel em todo o território nacional
2.2: Melhoria no Inventário e mapeamento de novos esquemas identiﬁcados e planejados
armazenamento e (incluindo extensões para esquemas existentes)
transferência de Planeamento de novos esquemas de armazenamento / transferência de
água a granel
água a granel
Implementação de novos esquemas de armazenamento / transferência de
água a granel
Revisão e avaliação das prácticas atuais de agricultura e pecuária
2.3: Adaptação da (insumos, prácticas, produtos, armazenamento) e estratégias de
adaptação
agricultura,

2.1.1 2.1: Os riscos de
2.1.2 inundações são
bem geridas e a
resiliência
2.1.3
melhorada
2.1.4
2.2.1
2.2.2
2.2.3
Objectivo
estratégico 2:
Maximizar a
segurança,
resiliência e
capacidade de
adaptação aos
impactos das
mudanças
climáticas e
desastres
naturais

2.2.4

2.3.1

pecuária e pesca e Abordagens e metodologias para melhorar prácticas e adaptação em
2.3.2 melhores prácticas prácticas agrícolas para aumentar a resiliência
adotadas
Implementação de medidas e prácticas de adaptação
2.3.3
Revisão e avaliação das actividades actuais relacionadas com meios de
2.4: Meios de
subsistência alternativos e diversiﬁcação (actividades não agrícolas,
subsistência
sectores não agrícolas / pecuários, etc.)
2.4.1
alternativos
Abordagens e metodologias para aumentar as oportunidades de
desenvolvidos e /
2.4.2 ou diversiﬁcados desenvolvimento de modos de vida alternativos e diversiﬁcação
Implementar medidas de integração da perspectiva do género
2.4.2
2.5: Os riscos da Rever os procedimentos atuais para sistemas de alerta precoce para a
seca (por exemplo, FEWS - Sistema de alerta precoce da fome) em ambos
seca são bem
os países são revisados e avaliados
geridas e a
2.5.1
resiliência
Estratégia de gestão de seca de Cuveali e plano de ação
melhorada
2.5.2
2.6.1
2.6.2

2.6: Aspectos
integrado de
género

Avaliação de questões de género e desaﬁos na gestão de recursos hídricos
Implementar medidas de integração da perspectiva do género

Tabela 6.3: Roteiro para o Objectivo Estratégico 3 para a visão da CUVECOM sobre a bacia do rio Cuvelai em 2040

ID

3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
Objectivo
estratégico 3:
Melhorar os
meios de
subsistência da
população da
bacia

3.3.1

3.3.2

RESULTADOS
3.1: Perﬁl
socioeconómico
da população da
bacia mapeada
3.2: Maior acesso
a melhor
abastecimento de
água e
saneamento

3.5.2

Inquérito socioeconómico em porção angolana da bacia
Levantamento socioeconómico na porção namibiana da bacia

Melhorado acesso ao abastecimento de água em todos os assentamentos
urbanos
Acesso a um melhor abastecimento de água em todas as áreas rurais
Acesso a saneamento melhorado em todas as áreas urbanas
Acesso à saneamento melhorado nas áreas rurais
Projectos-piloto de gestão de bacias hidrográﬁcas de multi-nível locais
Gestão de bacias baseados nos meios de subsistência estabelecidos nas diferentes zonas
baseado em meios agro-climáticas da bacia
de subsistência
Implementação de desenvolvimento e gerenciamento de recursos hídricos
implementado a
no estilo IWRM baseado em meios de subsistência e multiuso local em
nível local
todas as áreas de foco

Valor agregado
aos recursos
3.4.1
naturais,
oportunidades de
3.4.2 agroprocessament
o bem
3.4.3 desenvolvidas
3.5.1

SAIDAS

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
/ TIMELINE
/ TIMELINE

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

Aspectos
integrado de
género

Oportunidades para agregar valor aos recursos naturais e produtos
agrícolas identiﬁcados
Promover a implementação de oportunidades de adição de valor
identiﬁcadas
Expansão do programa
Recolha de dados desagregados por género em inquéritos
socioeconómicos
Problemas e preocupações de género incluídas nos planos e projectos
relacionados a gestão de bacias hidrográﬁcas e agro-processamento.
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Tabela 6.4: Roteiro para o Objectivo Estratégico 4 para a visão da CUVECOM sobre a bacia do rio Cuvelai em 2040

ID

RESULTADOS

A CUVECOM e as
estruturas de
governança estão
bem
desenvolvidas e a
4.1.2 funcionar bem
Legislação,
políticas,
4.2.1
estratégias e
planos são
4.2.2 harmonizados
4.1.1

Objectivo
estratégico 4:
TReforçar a
cooperação entre
os EstadosMembros e a boa
governação dos
recursos hídricos

SAIDAS

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
/ TIMELINE
/ TIMELINE

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

Planear a construção da capacidade e das funções de governança do
CUVECOM desenvolvidas
Planear a capacitação e melhorar a governança implementada
Avaliação da actual legislação, políticas e estratégias de gestão /
desenvolvimento da água nos níveis nacionais
Harmonização de legislação, políticas, estratégias e planos, conforme
necessário

Cooperação entre UNAM e UAN formalizada.
Cooperação eﬁcaz
4.3.1 e produtiva entre
universidades e
com a CUVECOM Implementado o estudo e projecto para apoiar a CUVECOM
4.3.2
4.4.1
4.4.2

Aspectos
integrado de
género

Situação actual em relação à gestão de recursos hídricos e governança
avaliada
Representação adequada e apropriada do “gênero” na gestão e
governança dos recursos hídricos

Tabela 6.5: Roteiro para o Objectivo Estratégico 5 para a visão da CUVECOM sobre a bacia do rio Cuvelai em 2040
ID

RESULTADOS

SAIDAS

Análise diagnóstica de prácticas actuais e situação em toda bacia
Gestão eﬁcaz de
Plano
estratégico de gestão de águas residuais para a bacia
eﬂuentes
em
toda
5.1.2
a bacia
Plano
de gestão de águas residuais implementado
5.1.3
Economia de
oportunidades de Análise diagnóstica de prácticas atuais e bacia de situação ampla
5.2.1 captação de água
da chuva
Implementar plano visando a adoção generalizada darecolha de águas
maximizada
pluviais
5.2.2
Colheita
Relatório sobre as conclusões e recomendações para novas capturas de
5.3.1 económica de água de enchente
água de
Relatório sobre as conclusões e recomendações para novas capturas de
5.3.2
inundação
água de enchente
maximizada
planeamento, projecto e implementação darecolha de água de inundação
5.3.3
Oportunidades de
Plano de desenvolvimento de águas subterrâneas baseado em
águas
conhecimento aprimorado (ver)
subterrâneas
5.4.1
sustentáveis
exploradas e
Implementar plano de desenvolvimento de águas subterrâneas
5.4.2 desenvolvidas
5.1.1

Objectivo
estratégico 5:
Garantir a
segurança dos
recursos hídricos
(qualidade e
quantidade)

Uso conjuntivo de
águas superﬁciais
e subterrâneas
bem
5.5.2 desenvolvidas
Aspectos
integrado de
5.6.1
género
5.6.2
5.5.1
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Desenvolvimento do uso conjuntivo de águas subterrâneas e superﬁciais
para abastecimento de água a granel
Desenvolvimento de uso conjuntivo de águas subterrâneas e superﬁciais
para abastecimento difuso de água
Avaliação de questões de género e desaﬁos na gestão de recursos hídricos
Implementar medidas de integração da perspectiva do género

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
/ TIMELINE
/ TIMELINE

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

Alcançar o Objectivo Estratégico 1: Gestão Sustentável e Integrada
O Objectivo Estratégico 1 destina-se a avançar para o desenvolvimento
sustentável e a gestão integrada da água e recursos associados em toda
a bacia.
Os resultados desejados estão resumidos na tabela a seguir:
Tabela 6.6: Resumo dos resultados desejados para o Objectivo Estratégico 1

1.1

Resultados

Notas Explicativas

Base de conhecimento / base de dados

A compreensão do clima e hidrologia da bacia sempre foi limitada. É

climática melhorada.

necessário um esforço focado e significativo na bacia para estabelecer

este conhecimento. Isso exigirá a implementação de várias estações de
medição combinadas com o uso de técnicas de monitorização com

controlode sensoriamento remoto. A CUVECOM pode desempenhar um

papel importante na condução e coordenação desse processo, mas as
operações e a manutenção devem ser tratadas pelos países. A rede

melhorada deve cobrir o clima (incluindo a intensidade da chuva), o fluxo
do rio, a água subterrânea e a qualidade da água. A rede proposta deve
fazer uso de comunicações em tempo real e, portanto, também pode

fazer parte de um sistema de aviso prévio de inundação (ver Objectivo
Estratégico 2).
1.2

Consulta e participação de Alto nível de
das partes interessadas.

A gestão integrada dos recursos hídricos depende de um alto nível de

participação das partes interessadas. O Plano Geral de GIRH visa apoiar e
melhorar os meios de subsistência dos habitantes da bacia de forma
sustentável. As acções definidas no plano respondem às questões e

desafios que foram levantados pelas partes interessadas da bacia. É

importante que as acções e soluções propostas sejam implementadas
em estreita colaboração com as partes interessadas. Serão

implementados mecanismos para garantir que as partes interessadas
sejam totalmente envolvidas e que elas assumam um nível cada vez

maior de responsabilidade na implementação, monitorização, avaliação
e adaptação.
1.3

Instituições Fortes da GRH.

A gestão eficaz dos recursos hídricos na Bacia do Cuvelai exigirá um nível
elevado e sustentado e elevado de compromisso nos dois países e ao
nível transfronteiriço. O estabelecimento da CUVECOM deve ajudar a
catalisar compromissos, uma vez que os países terão papéis e
responsabilidades claros na prestação de apoio.

1.4

1.5

Demanda e Utilização de água e

A avaliação dos recursos de águas superficiais e subterrâneas

sectores.

tamanho e localização da demanda actual e futura em todos os sectores

demandas avaliadas em todos os

Aspectos integrados de género.

disponíveis depende do conhecimento dos recursos (ver 1.1 acima) e do
da bacia.

Aspectos de género integrados. Enquanto esforços contínuos estão a ser

feitos para garantir que as mulheres sejam totalmente representadas em
estruturas como comités de pontos de água, é importante assegurar que
o género seja considerado em todo o processo completo de gestão de
recursos hídricos.
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Alcançar o Objetivo Estratégico 2: Lidar com Desastres Naturais
O objectivo estratégico 2 visa maximizar a segurança, a resiliência e a
capacidade de adaptação da população aos impactos das mudanças
climáticas e dos desastres naturais.
Os resultados desejados estão resumidos na tabela a seguir:
Tabela 6.7: Resumo dos resultados desejados para o Objectivo Estratégico 2

2.1

Resultados

Notas Explicativas

Boa gestão das inundações.

As inundações são indiscutivelmente o maior desafio na Bacia do Cuvelai,
causando por vezes danos generalizados e perda de vidas. O

estabelecimento de um sistema eficaz de alerta contra inundações

baseado em informações precisas em tempo real vindas de montante,
juntamente com uma previsão precisa dos níveis potenciais de

inundação à jusante, é a abordagem adoptada. Uma vez que essas

previsões estejam vinculadas a uma comunicação eficaz, que permita
que as partes interessadas potencialmente afectadas avisem com
antecedência, será possível realizar acções evasivas e mitigação
oportunas no local.
2.2

Melhoria no armazenamento /
transferência de água bruta.

Para que todos na bacia possam ter acesso a água, mesmo durante os
períodos de seca e estiagem, há uma necessidade de aumentar as

instalações de armazenamento e mover a água ao redor da bacia por

meio de transferências. A opção de aumentar a transferência existente
do rio Cunene também é possível dentro dos limites de um acordo
existente. O aumento do armazenamento aumentará a resiliência.
2.3

Agricultura e pecuária, adaptação,

As práticas agrícolas actuais não são optimizadas ou tão produtivas

adoptadas.

acesso a insumos como sementes e fertilizantes, disponibilidade de

adopção de melhores prácticas

quanto deveriam ser. Além da variação e da mudança climática, o

armazenamento pós-colheita e acesso a crédito, mercados, seguros e

serviços de extensão são desafios. A obtenção de uma agricultura melhor
incluiria a implementação de projectos piloto de demonstração e um
programa de ampliação.
2.4

Meios de subsistência alternativos

desenvolvidos e / ou diversificados.

A resiliência às pressões populacionais, a variação e as mudanças

climáticas podem ser aumentadas através do desenvolvimento de estilo
de vida alternativos e da diversificação, tanto fora quanto dentro da
propriedade. Propostas voltadas para isso serão desenvolvidas e

integradas em projectos pilotos antes de desenvolver programas de
larga escala.
2.5

Boa gestão de secas.

A gestão de inundações pode se beneficiar muito de sistemas como o
Sistema de Alerta Prévio da Fome (FEWS). O estatuto da FEWS e outros

sistemas semelhantes em ambos os países serão revistos com vistas a
um envolvimento mais forte com os mesmos. Seria útil que a CUVECOM

estivesse activa na utilização e aplicação de tais sistemas, uma vez que a
Comissão está em condições de comunicar eficazmente com as partes
interessadas da bacia potencialmente vulneráveis à seca.
2.6

Aspectos de género integrados.

Como as mulheres geralmente são responsáveis pela obtenção e gestão

da água nos níveis críticos da comunidade e da família, elas devem estar
envolvidas em todas as actividades do Plano, desde a fase de

planeamento até o projecto e a implementação. Facilitar a sua

representação será importante para alcançar todos os resultados
desejados.
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Alcançar o Objectivo Estratégico 3: Melhorar os Meios de Vida
O objectivo estratégico 3 visa melhorar os meios de subsistência da
população da bacia.
Os resultados desejados estão resumidos na tabela a seguir:
Tabela 6.8: Resumo dos resultados desejados para o Objectivo Estratégico 3

3.1

Resultados

Notas Explicativas

Perfil socioe-conómico da população da

A Avaliação Rápida (Hatfield Consultants Africa, 2017) identificou a falta de

bacia mapeada.

dados e análises socio-económicos para a bacia. Essas informações são
importantes para o planeamento eficaz do desenvolvimento, caso as

partes interessadas da bacia realmente se beneficiem. O mapeamento

socioeconómico preciso dos habitantes da bacia apoiará o planeamento
de uma ampla gama de intervenções, garantindo que os mesmos
atendam às necessidades reais das comunidades.
3.2

Maior acesso a serviços melhorados.

Dado o enfoque relacionado à água do Plano de GIRH, este resultado é

focado na melhoria do abastecimento de água e saneamento em áreas
urbanas e rurais. Na maioria dos casos, essas acções são inteiramente

tratadas a nível nacional. A CUVECOM não terá um papel significativo a
desempenhar, mas deve manter-se atenta.
3.3

Gestão de bacias hidrográficas baseada

Este resultado está vinculado aos Resultados 2.3 e 2.4 do Objectivo

implementado a nível local.

partes” em termos de protecção ambiental e melhoria dos meios de

em meios de subsistência

Estratégico 2, e está focado em alcançar um “ganho para ambas as

subsistência, especialmente para os agricultores da bacia nas diferentes
áreas agro-económicas da região. Os primeiros passos incluirão a
implementação de projectos-piloto nas diferentes zonas para

demonstrar como as melhores prácticaspráticas podem prevenir a

degradação da terra enquanto aumentam a produtividade e (com a
integração das acções nos Resultados 2.3 e 2.4) melhorar

significativamente a subsistência dos envolvidos. E como segundo passo,
o escalonamento é planeado.
3.4

Valor acrescentado aos recursos

Este resultado visa a construção do Resultado 3.3, investigar e

processamento bem desenvolvidas.

oportunidades de agro-processamento serão avaliadas e desenvolvidas

naturais, oportunidades de agro-

desenvolver oportunidades para agregar valor aos produtos agrícolas. As
como parte dos projetos-piloto de demonstração desenvolvidos no
âmbito do Resultado 3.3.

3.5

Aspectos de género integrados.

Há grandes oportunidades para as mulheres dentro desses resultados

propostos, em particular os Resultados 3.2, 3.3 e 3.4. Seus insumos devem
ser seguros em todos os pontos do processo. Isso será apoiado

garantindo que os dados desagregados por género sejam colhidos no
Resultado 3.1.
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Alcançar o Objectivo Estratégico 4: Cooperação e Boa Governança
O objectivo estratégico 4 visa fortalecer a cooperação entre os Estados
Membros e a boa governança dos recursos hídricos.
Os resultados desejados estão resumidos na tabela a seguir:

Tabela 6.9: Resumo dos resultados desejados para o Objectivo Estratégico 4

4.1

4.2

Resultados

Notas Explicativas

A CUVECOM e as estruturas de

A implementação bem sucedida do Plano de GIRH dependerá da boa

funcionam bem.

necessária capacitação em governação e destina-se à CUVECOM, tanto

governança estão bem desenvolvidas e

Legislação, políticas, estratégias e
planos estão harmonizados.

governança a todos os níveis. Este resultado destina-se a apoiar a
a nível transfronteiriço como nacional.

Uma abordagem gradual é proposta para alcançar esse resultado,

começando com uma revisão da legislação, políticas, estratégias e

planos existentes para identificar possíveis problemas e desconexões que
possam impedir uma abordagem transfronteiriça integrada. Isto será
seguido de uma declaração clara das áreas prioritárias onde a

harmonização é necessária, e recomendações sobre como isso poderia
ser alcançado.
4.3

Cooperação eficaz e produtiva entre
Universidades e a CUVECOM.

A cooperação entre a Universidade da Namíbia, a Universidade Agostinho
Neto e a CUVECOM teve o seu ínicio durante os trabalhos preparatórios

deste Plano. O objectivo é que estas universidades, ambas com presença
na bacia, possam trabalhar em conjunto para prestar apoio à CUVECOM
de várias formas. Os benefícios são mútuos, com oportunidades para os
estudantes ganharem experiência científica e política dentro da bacia
enquanto trabalham em pesquisa e / ou em estágios dentro da
CUVECOM.

4.4

Aspectos de género integrados.

Visto que as mulheres desempenham o papel de liderança na gestão da

água a nível comunitário e familiar, é importante que também assumam
um papel de liderança em todas as questões relacionadas com a

governação da água. O envolvimento significativo delas deve ser incluído
em todos esses resultados.
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Alcançar o Objectivo Estratégico 5: Água Potável Suficiente
O objectivo estratégico 5 é garantir a segurança dos recursos hídricos
(qualidade e quantidade).
Os resultados desejados estão resumidos na tabela a seguir:
Tabela 6.10: Resumo dos resultados desejados para o Objectivo Estratégico 5

5.1

Resultados

Notas Explicativas

Gestão eficaz das águas residuais da

As discussões com as partes interessadas durante a preparação deste

bacia hidrográfica.

Plano identificaram a poluição resultante de águas residuais não

tratadas como um problema significativo e crescente. Um grande desafio
é o descarte indiscriminado e ilegal de resíduos por exaustores em vários
locais ao redor da bacia, em vez de nos locais designados. É claro que é

necessária uma estratégia e um plano de gestão de águas residuais da

bacia para aplicar os regulamentos existentes e facilitar novas soluções
que garantam a qualidade da água.
5.2

Custo-efectivo das oportunidades

A recolha de água das chuvas há muito tempo que é reconhecida como

chuva.

a nível doméstico. O custo é frequentemente citado como uma

maximizadas de captação de água da

uma estratégia útil que contribui para a segurança dos recursos hídricos
restricção. Uma avaliação diagnóstica rápida das práticas actuais na
bacia e em outras áreas dentro dos países, especialmente onde as

condições climáticas são semelhantes, será um primeiro passo para

resolver esse problema. Com base nesse diagnóstico, um plano incluindo
uma consideração cuidadosa das restrições, como custo, será
elaborado.
5.3

Custo-efectivo da Recolha maximizada
de água de inundação.

A necessidade de captação de água da enchente foi continuamente
destacada como prioridade durante as discussões com as partes

interessadas, que se sentem frustradas pela abundância frequente de
água e pela falta de oportunidade para utilizá-la. Existem exemplos de
estilos diferentes de captação de água da enchente em toda a bacia.

Nas nascentes é geralmente de pequena escala. Na Namíbia, é em maior
escala e o resultado de programas de desenvolvimento organizado com

gastos significativos. A colheita e comparação de melhores práticas pela

subterrânea exploradas e
2.1.1

desenvolvidas.

5.5

5.6

ACÇÕES

CUVECOM

CUVECOM pode levar à adopção de
soluções sustentáveis.
Responsabilidades
OBJECTIVOS
ID
RESULTADOS
SAIDAS
5.4
Oportunidades
sustentáveis
de água
ESTRATÉGICOS

2020

CRONOGRAMA / TIMELINE
2021
2022
2023
2024

A água subterrânea é um recurso importante
e essencial em muitas
Liderar

12341234123412341234

partes da bacia e, no entanto, a sua dimensão e qualidade ainda não são

Sistema de aviso prévio de inundação (em tempo real) em vigor

bem compreendidas ou mapeadas. A água subterrânea pode

Planear, projectar e custear a rede de monitoramento em
desempenhar
um
papel importante
no fornecimento de água de forma
tempo real (precipitação
e nível de água
/ descarga),
incluindo
2.1.1.1
sensoriamento remoto
segura. Este resultado visa quantificar melhor a disponibilidade e
Compra de equipamentos, realizar obras civis e construir e
espacial das águas subterrâneas para captação. Esse
2.1.1.2
equipar estações distribuição
de monitoramento
Operacionalize o conhecimento
sistema em tempo real,
incluindo teste
e
também
contribuirá
para a realização do Resultado 5.5.
capacitação
2.1.1.3
Mapeamento de risco de inundação
2.1.2
Utilização conjunta de águas superficiais
A gestão e uso conjuntivos de águas
superficiais
e subterrâneas, embora
CUVECOM
&
Preparar ToR para e levar a cabo o levantamento de áreas
Ministérios
de
e subterrâneas
bem
desenvolvidas.
já
desenvolvidos
em
outras
partes
dos
estados
ribeirinhos,
2.1.2.1
propensas a inundações
2.1: Os riscos de
Linha (MINEA,
Realizar modelagem
e análise de éter parana
estabelecer
mapas da Namíbia, não estão bem
particularmente
área central
inundações são
INAMET, SPCB
2.1.2.2
de risco de inundação
bem geridas e a
e MAWF, Met
desenvolvidos
na bacia.
A oportunidade
existe, no entanto, e este
Calibrar e recalibrar
os modelos e o mapeamento
associado
resiliência
oﬃce, OPM:
2.1.2.3
usando dados deresultado
descarga do rio
observados
visa
construir
um
melhor
conhecimento
dos recursos de
melhorada
Gestão de
Ferramentas e plataformas de comunicação para divulgação de alertas e
Risco
deinformar a tomada de decisão.
superfície
e
subterrâneos
da
bacia
para
2.1.3
planos de ação
Trabalhar com as partes interessadas, acordar sobre o sistema
Desastres)
de disseminação e recepção (opções técnicas,
2.1.3.1
etc.)
Aspectos
de género integrados. responsabilidades,
Os
resultados visados sob este objectivo estratégico estão amplamente
Desenvolver e testar planos de ação (minimização do impacto,
preocupados em tornar a água mais pronta e consistentemente
2.1.3.1
evasão, evacuação, planeamento de contingência, etc.)
2.1.3.3
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2

disponível.
Implemente e opere
o sistema Isso pode ter um impacto muito positivo em todos os
Sistemas de monitoramentohabitantes
e avaliação
da bacia, mas especialmente nas mulheres que actualmente
Sistema de monitoramento e avaliação de projectos
têm
o
ónus
de recolher água. É importante que as mulheres estejam
Implementar sistema de monitoramento e avaliação
Revisar modelos eenvolvidas
planos de açãoem
conforme
necessário
todas.
Inventário e mapeamento do armazenamento e transferência de água a
granel em todo o território nacional
Inventariação e mapeamento de armazenamento e
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transferências em porção angolana (volumes e ﬂuxos
Inventariação e mapeamento de armazenamento e
transferências na porção da Namíbia (volumes e ﬂuxos
Inventário e mapeamento de novos esquemas identiﬁcados e planejados
(incluindo extensões
para eesquemas
existentes)
Inventariação
mapeamento
de armazenamento e

Acções Prioritárias Os Primeiros
Cinco Anos
O detalhe deste plano é focado nos primeiros cinco anos. Nesta secção do
Plano, as acções prioritárias são apresentadas com algum detalhe, incluindo
uma apresentação dos cronogramas e dos custos estimados associados.
Os custos totais estimados para as acções necessárias para cada um dos
cinco objectivos estratégicos estão resumidos na Figura 6.1.

Figura 6.1: Custos estimados (2020-2024) das acções no âmbito de cada um dos 5 objectivos
estratégicos
Custos (1000s de USD)
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Tabela 6.11: Resumo dos custos estimados (2020-2040) a nível dos resultados

1

Objectivo Estratégico

Resultado & Custos (2020/40)

Promover o

1.1: Melhorada base de conhecimento hidro-climática e base de

4,565

sustentável e a gestão

1.2: Consulta frequente e ampla participação das partes

275

1.3: Instituições Fortes da GRH

290

1.5: Aspectos de género integrados

110

desenvolvimento

integrada da água e
recursos naturais

associados na bacia.

2

dados

interessadas

1.4: Utilização e demandas de água avaliadas em todos os sectores

2.1: Os riscos de inundação bem geridos e a resiliência melhorada

1,325

de adaptação aos

2.3: Adaptação da agricultura, pecuária, pesca e adopção de

360

resiliência e capacidade

mudanças climáticas e

2.2: Melhoria no armazenamento e transferência de água bruta
melhores práticas

360

2.5: Os riscos de seca bem geridas e a resiliência melhorada

185

Melhorar os meios de

3.1: Perfil sócio-económico da população da bacia mapeado

140

população da bacia.

3.3: Gestão de bacias baseada em meios de subsistência

1,715

diversificados

2.6: Aspectos de género integrados

subsistência da

3.2: Maior acesso a melhor abastecimento de água e saneamento
implementada a nível local

3.5: Aspectos de género integrados

115

Reforçar a cooperação

4.1: A CUVECOM e as estruturas de governança bem desenvolvidas

165

Membros e a boa

4.2: Legislação, políticas, estratégias e planos harmonizados

130

governança dos

recursos hídricos.

5

9,800

1,730

entre os Estados

e a funcionar bem

4.3: Cooperação eficaz e produtiva entre universidades e a
CUVECOM

160

Garantir a segurança

5.1: Gestão eficaz da poluição das águas em toda a bacia

1,430

(qualidade e

águas pluviais

quantidade).

5.2: Custo efectivo de oportunidades maximizadas de captação de
5.3: Custo-efectivo da Recolha maximizada de água de inundação.

5.4: Oportunidades de águas subterrâneas sustentáveis exploradas
e desenvolvidas

140

545

7,750

4,965
480

5.5: Uso conjuntivo de águas superficiais e subterrâneas bem

640

5.6: Aspectos de género integrados

95

desenvolvidas

13,500

90

4.4:Aspectos de género integrados

dos recursos hídricos

3,070

110

3.4: Valor agregado aos recursos naturais, oportunidades de agroprocessamento bem desenvolvidas

4

730

2.4: Meios de subsistência alternativos desenvolvidos e / ou

desastres naturais.

5,420

180

Maximizar a segurança,

impactos das

3

Custos
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Progresso rumo ao Objectivo estratégico 1 até 2024

Muitos dos resultados a serem alcançados neste objectivo estratégico são
priorizados nos primeiros cinco anos do plano. Uma área-chave que requer
investimentos significativos nos primeiros cinco anos do plano é o projecto e a
implementação de um sistema abrangente de informações hidro-climáticas
baseado numa abrangente rede de medições nos dois lados da fronteira. A
melhoria do conhecimento das águas superficiais e subterrâneas (quantidade
e qualidade), com base na disponibilidade de dados melhorada, também deve
estar em curso durante os primeiros cinco anos do plano. Isso incluirá a
finalização de investigações sobre o aquífero Ohangwena 2.
Capacitação incluída no apoio a essas acções. Os custos estimados para
alcançar cada resultado necessário no âmbito deste objectivo estão
resumidos na Figura 6.2.

Figura 6.2: Custos (1000 USD) ao nível do Resultado (2020-2024) para acções prioritárias no
âmbito do Objectivo Estratégico 1
Objectivo Estratégico 1: Custos 2020/24
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1.2

Consulta
frequente e
ampla
participação das
partes
interessadas

1.3

Instituições
Fortes da
GRH

1.4

Utilização e
demandas
de água
avaliadas
em todos os
sectores

1.5

Aspectos de
género
integrados

Tabela 6.12 fornece detalhes para as acções propostas que visam fazer
progressos para o Objectivo Estratégico 1 durante os primeiros cinco anos do
plano. O papel da CUVECOM na implementação dos diferentes elementos do
Plano é indicado na coluna de responsabilidades do Quadro 6.12 ao Quadro 6.16,
utilizando um sistema de codificação por cores da seguinte forma:

Alto nível de envolvimento da CUVECOM. Para a maioria das actividades que
conduzam a este resultado, os órgãos da CUVECOM (Comissários, Grupos de

Trabalho, Secretariado, etc.) estarão envolvidos na execução ou gestão durante a
implementação do projecto/programa.

Nível significativo do envolvimento da CUVECOM. Para algumas das actividades

que conduzem a este resultado, os órgãos da CUVECOM (Comissários, Grupos de

Trabalho, Secretariado, etc.) estarão envolvidos na gestão, em grande medida no
papel de facilitação durante a implementação do projecto/programa

Para a maioria das actividades conducentes a este resultado, os órgãos da

CUVECOM (TTT, CTT, etc. e Secretariado) estarão envolvidos apenas na facilitação
ou apoio à implementação do projecto/programa.

Envolvimento da CUVECOM limitado a revisão ou nenhum na maioria das
actividades conducentes a este resultado.
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Table 6.12: Produtos e acções para o Objectivo Estratégico 1 durante 2019-2024
ID

RESULTADOS

ACÇÕES

1.1.1.2
1.1.2

Sistema abrangente de informações hidroclimáticas planejado e acordado
Planear, projetar e obter o custo sobre o sistema de
informação adequado ao ﬁm a que se destina
Os países concordam com os procedimentos de projecto e
operacionalização
Sistema de informação hidroclimática abrangente implementado

1.1.2.1
1.1.2.2

Pôr a concurso e nomear os contratantes para implementação
Construir e operacionalizar a Fase 1

1.1.1
1.1.1.1

1.1.2.3
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2

1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5

Construir base de conhecimento - Fase 1
Construir base de conhecimento - Fase 2
Potencial do aquífero Ohangwena 2 / Cuvelai avaliado

1.1.5.1

Trabalho detalhado e avaliação de custos em Angola
Levantamentos completos de isótopos e realização de
investigações de perfuração em ambos os países
Finalizar avaliação
Potencial global das águas subterrâneas avaliado
Avaliar a capacidade de modelagem existente nos níveis
nacionais
Adquirir e implementar ferramentas de modelagem e fornecer
capacitação adequada

1.1.4
1.1.4.1

1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.6.4
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1

CUVECOM,
MINEA,
MAWF

Construir base de conhecimento - Fase 1
Construir base de conhecimento - Fase 2
Partes Interessadoss mapeados
Identiﬁcar
todas asepartes
interessadas
Mapear interesses
preocupações
de todas as partes
interessadas
Estratégia de comunicação em vigor
Elaborar estratégia de comunicação
Concordar e implementar a estratégia de comunicação
Site da CUVECOM e operação do RAK

Conceber e operacionalizar o site CUVECOM e o Cuvelai RAK
1.2: Consulta
Manter o site da CUVECOM e o Cuvelai RAK
frequente e ampla Estruturas e sistemas de consulta às partes interessadas projectados e
1.2.4 participação das implementados
partes
Conceber e formalizar estruturas e sistemas de consulta às
interessadas
partes interessadas
1.2.4.1
Operacionalizar estruturas e sistemas de consulta às partes
interessadas
1.2.4.2
Boa
cooperação
/ coordenação intersetorial
1.2.5
1.2.3.2

1.2.5.1

1.2.5.2
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3 1.3: Instituições
1.3.1.4 Fortes da GRH
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.4.1

1.4.2.1
1.4.2.2
1.5.1

Implementar sistemas de coordenação e cooperação para o
planeamento intersectorial nos níveis nacional e
transfronteiriço
Capacidade forte da GRH nos níveis nacionais
Linha
as lacunas
emnaAngola
Avaliar a capacidade existente do WRM e suas
lacunas
Ministérios, e
Namíbia
CUVECOM
Planear e implementar o programa de capacitação em Angola
Planear e implementar programas de capacitação na Namíbia
CUVECOM sustentabilidade assegurada
Desenvolver estratégia de sustentabilidade para a CUVECOM

Ambos países

Implementar a estratégia de sustentabilidade
Captação de água em grande escala avaliada por toda a bacia
CUVECOM,
MINEA,
MAWF

Conceber e realizar estudo
Avaliar e publicar resultados
Avaliação de questões de género e desaﬁos na gestão de recursos hídricos

Realizar pesquisas de campo e consultas às partes interessadas
(incluídas nas Ações 3.1.1 e 3.1.2)
1.5:
Aspectos
de
1.5.1.2
Elaborar avaliação
género integrados
Medidas de integração do gênero implementadas
1.5.2
Desenvolver a estratégia de integração de gênero e o plano de
acção
1.5.2.1
1.5.1.1

1.5.2.2

CUVECOM

Concordar sistemas de coordenação e cooperação para o
planeamento intersectorial em nível nacional e transfronteiriço

1.4.1.2 1.4: Utilização de
Conceber e realizar estudo
1.4.1.3 água e demandas
Avaliar e publicar resultados
avaliadas em
Abstração
difusa
(rural e dispersa) avaliada por toda a bacia
1.4.2 todos os sectores
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Liderar

Construir e operacionalizar a Fase 2
Instituições plenamente capacitadas para o funcionamento sustentável do
sistema
Contratante fornece supervisão e capacitação
Sistemas de mão para instituições nacionais / CUVECOM
Capacitação dos funcionários dos estados membros ao longo
do processo
1.1: Melhorado a
Recursos hídricos superﬁciais avaliados
base de
conhecimento
Avaliar a capacidade de modelagem existente nos níveis
sobre hidronacionais
climáticos e banco
Adquirir e implementar ferramentas de modelagem, incluindo
de dados
capacitação

1.1.3.3

Objectivo
estratégico 1:
Promover o
desenvolvimento
sustentável e a
gestão integrada
da água e
recursos naturais
associados na
bacia

SAIDAS

Implementar a estratégia e o plano de acção

CUVECOM,
MINEA,
MAWF

CUVECOM

Responsabilidades

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

2020

CRONOGRAMA / TIMELINE
2021
2022
2023
2024

12341234123412341234

Progresso rumo ao Objectivo Estratégico 2 até 2024
Muitos dos resultados a serem alcançados neste Objectivo Estratégico são
priorizados nos primeiros cinco anos do plano. Uma área chave que requer
investimentos significativos nos primeiros cinco anos é a gestão de inundações.
Isso se baseará em grande parte em um sistema de alerta prévio melhorado e
no mapeamento do risco de inundação. Outros resultados visam promover
outras formas de resiliência.
Os custos estimados para alcançar cada resultado exigido no âmbito deste
objectivo estão resumidos na Figura 6.3.

Figura 6.3: Custos (1000 USD) à nível do Resultado (2020-2024) para acções no âmbito do
Objectivo Estratégico 2
Objectivo Estratégico 2: Custos 2020/24
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pecuária,
pesca e
adopção de
melhores
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2.5
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2.6

Aspectos de
género
integrados
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Tabela 6.13 fornece detalhes das acções propostas que visam fazer progressos
em direcção ao Objectivo Estratégico 2 durante os primeiros cinco anos do
plano.

Tabela 6.13: Produtos e acções para o Objectivo estratégico 2 durante 2019-2024
ID
2.1.1

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1

RESULTADOS

SAIDAS

ACÇÕES

Liderar

Sistema de aviso prévio de inundação (em tempo real) em vigor
Planear, projectar e custear a rede de monitoramento em
tempo real (precipitação e nível de água / descarga), incluindo
sensoriamento remoto
Compra de equipamentos, realizar obras civis e construir e
equipar estações de monitoramento
Operacionalize o sistema em tempo real, incluindo teste e
capacitação
Mapeamento de risco de inundação

CUVECOM &
Preparar ToR para e levar a cabo o levantamento de áreas
Ministérios de
propensas a inundações
Linha (MINEA,
2.1: Os riscos de
Realizar modelagem e análise de éter para estabelecer mapas
INAMET, SPCB
inundações são
de risco de inundação
e MAWF, Met
bem geridas e a
Calibrar e recalibrar os modelos e o mapeamento associado
oﬃce, OPM:
resiliência
usando dados de descarga do rio observados
Gestão de
melhorada
Ferramentas e plataformas de comunicação para divulgação de alertas e
Risco de
planos de ação
Trabalhar com as partes interessadas, acordar sobre o sistema
Desastres)
de disseminação e recepção (opções técnicas,
responsabilidades, etc.)
Desenvolver e testar planos de ação (minimização do impacto,
evasão, evacuação, planeamento de contingência, etc.)

2.1.3.3
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3

Objectivo
estratégico 2:
Maximizar a
segurança,
resiliência e
capacidade de
adaptação aos
impactos das
mudanças
climáticas e
desastres
naturais

Implemente e opere o sistema
Sistemas de monitoramento e avaliação
Sistema de monitoramento e avaliação de projectos
Implementar sistema de monitoramento e avaliação
Revisar modelos e planos de ação conforme necessário
Inventário e mapeamento do armazenamento e transferência de água a
2.2.1
granel em todo o território nacional
Inventariação e mapeamento de armazenamento e
2.2.1.1
transferências em porção angolana (volumes e ﬂuxos
Inventariação e mapeamento de armazenamento e
2.2.1.2
transferências na porção da Namíbia (volumes e ﬂuxos
Inventário e mapeamento de novos esquemas identiﬁcados e planejados
(incluindo extensões
para eesquemas
existentes)
2.2.2
Inventariação
mapeamento
de armazenamento e
transferências planejadas na porção angolana (volumes e
2.2.2.1
ﬂuxos
2.2: Melhoria no
Inventariação e mapeie armazenamento e transferências
2.2.2.2 armazenamento e
planejadas na porção da Namíbia (volumes e ﬂuxos
transferência de Planeamento de novos esquemas de armazenamento / transferência de
água a granel
2.2.3 água a granel
Planear e conceber novos esquemas de armazenamento /
2.2.3.1
transferência
de água
a granel
na parte
angolana da bacia/ *
Planear
e projectar
novos
esquemas
de armazenamento
transferência de água a granel na porção da bacia da Namíbia
2.2.3.2
*
Implementação de novos esquemas de armazenamento / transferência de
2.2.4
água a granel
Implementar novos esquemas de armazenamento /
2.2.4.1
transferência novos
de água
a granel de
na armazenamento
parte angolana da
Implementar
esquemas
/ bacia *
transferência de água a granel na porção da bacia da Namíbia
2.2.4.2
*
Revisão e avaliação das prácticas atuais de agricultura e pecuária
(insumos, prácticas, produtos, armazenamento) e estratégias de
2.3.1
adaptação
Rever e avaliar as prácticas atuais de agricultura e pecuária
(insumos, prácticas, produtos, armazenamento) e estratégias
de adaptação na parte angolana da bacia
2.3.1.1
Rever e avaliar as prácticas atuais de agricultura e pecuária
(insumos, prácticas, produtos, armazenamento) e estratégias
de adaptação na parte da bacia da Namíbia
2.3.1.2
2.3: Adaptação da
Abordagens e metodologias para melhorar prácticas e adaptação em
agricultura,
2.3.2 pecuária e pesca e prácticas agrícolas para aumentar a resiliência
Identiﬁcar e avaliar opções para melhorar prácticas e aumentar
melhores prácticas
2.3.2.1
a resiliência
adotadas
Propostas detalhadas para integração em projectos piloto de
2.3.2.2
demonstração (ver CCC)
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
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2.4.1

2.4.1.1

Implementação de medidas e prácticas de adaptação (ver também)
Implementar medidas e prácticas de adaptação como parte de
projectos-piloto (ver)
Monitorar e avaliar impactos de medidas e adaptar conforme
necessário
Revisão e avaliação das actividades actuais relacionadas com meios de
subsistência alternativos e diversiﬁcação (actividades não agrícolas,
sectores não agrícolas / pecuários, etc.)
Rever e avaliar as prácticas atuais de agricultura e pecuária
(insumos, prácticas, produtos, armazenamento) e estratégias
de adaptação na parte angolana da bacia
Rever e avaliar as prácticas atuais de agricultura e pecuária

MAWF,
NAMWATER,
MINEA

MAWF, MFMR
(Namíbia) e
Ministério da
Agricultura e
Florestas,
Ministério das
Pescas e
Governo
Provincial
(Angola)

CUVECOM

Responsabilidades

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

2020

CRONOGRAMA / TIMELINE
2021
2022
2023
2024

12341234123412341234

2.2.4.2
2.3.1

2.3.1.1

transferência novos
de água
a granel de
na armazenamento
parte angolana da
Implementar
esquemas
/ bacia *
transferência de água a granel na porção da bacia da Namíbia
*
Revisão e avaliação das prácticas atuais de agricultura e pecuária
(insumos, prácticas, produtos, armazenamento) e estratégias de
adaptação
Rever e avaliar as prácticas atuais de agricultura e pecuária
(insumos, prácticas, produtos, armazenamento) e estratégias
de adaptação na parte angolana da bacia
Rever e avaliar as prácticas atuais de agricultura e pecuária
(insumos, prácticas, produtos, armazenamento) e estratégias
de adaptação na parte da bacia da Namíbia
2.3: Adaptação da
Abordagens e metodologias para melhorar prácticas e adaptação em
agricultura,
pecuária e pesca e prácticas agrícolas para aumentar a resiliência
Identiﬁcar e avaliar opções para melhorar prácticas e aumentar
melhores prácticas
a resiliência
adotadas
Propostas detalhadas para integração em projectos piloto de
demonstração (ver CCC)

Objectivo
2.3.1.2
estratégico 2:
Maximizar a
2.3.2
segurança,
resiliência e
2.3.2.1
capacidade de
adaptação aos
2.3.2.2
impactos das
Tabela
6.13 (cont): Produtos e acções
para o Objectivo
estratégico
durante(ver
2019-2024
mudanças
Implementação
de medidas
e prácticas de2adaptação
também)
2.3.3
climáticas e
Implementar medidas e prácticas de adaptação como parte de
desastres
OBJECTIVOS
2.3.3.1
naturais
ID
RESULTADOS
SAIDAS projectos-piloto (ver)
ACÇÕES
ESTRATÉGICOS
Monitorar e avaliar impactos de medidas e adaptar conforme
2.3.3.2
necessário
Sistema edeavaliação
aviso prévio
de inundação
(em tempo
real) em
vigor
2.1.1
Revisão
das actividades
actuais
relacionadas
com
meios de
subsistênciaPlanear,
alternativos
e diversiﬁcação
(actividades
não agrícolas,
projectar
e custear a rede
de monitoramento
em
sectores não
agrícolas
pecuários, etc.)
tempo
real /(precipitação
e nível de água / descarga), incluindo
2.4.1
2.1.1.1
sensoriamento
remoto
Rever e avaliar as
prácticas atuais de agricultura e pecuária
Compra
equipamentos,
realizar
obras civis e construir
e
(insumos,deprácticas,
produtos,
armazenamento)
e estratégias
2.1.1.2
equipar
estações
de
monitoramento
2.4.1.1
de adaptação na parte
angolana da bacia
Operacionalize o sistema em tempo real, incluindo teste e
Rever e avaliar as prácticas atuais de agricultura e pecuária
capacitação
2.1.1.3
(insumos, prácticas, produtos, armazenamento) e estratégias
2.4:
Meios
de
Mapeamento de risco de inundação
2.1.2
2.4.1.2
de adaptação na parte da bacia da Namíbia
subsistência
Preparar ToR para e levar a cabo o levantamento de áreas
Abordagens e metodologias para aumentar as oportunidades de
alternativos
2.1.2.1
propensas a inundações
desenvolvimento
de modos de vida alternativos e diversiﬁcação
2.1:
Os
riscos
de
desenvolvidos
e
/
2.4.2
Realizar modelagem e análise de éter para estabelecer mapas
inundações
são
ou
diversiﬁcados
Identiﬁcar
avaliar as opções para meios de subsistência
2.1.2.2
de
risco deeinundação
2.4.2.1 bem geridas e a
alternativos
e diversiﬁcação
Calibrar
e recalibrar
os modelos e o mapeamento associado
resiliência
Propostas
detalhadas
para do
integração
em projectos piloto de
2.1.2.3
usando
dados
de descarga
rio observados
melhorada
2.4.2.2
demonstração
Ferramentas
e plataformas(ver
de CCC)
comunicação para divulgação de alertas e
Implementar
medidascom
de integração
da perspectiva
do género
2.4.2
2.1.3
planos
de ação
Trabalhar
as partes interessadas,
acordar
sobre o sistema
Implementar
medidas
de adaptação
prácticas como parte de
de
disseminação
e recepção
(opções etécnicas,
projectos-piloto
(ver)
2.4.2.1
2.1.3.1
responsabilidades,
etc.)
Monitorar e avaliar
medidas
e adaptardoconforme
Desenvolver
e testarimpactos
planos dedeação
(minimização
impacto,
2.4.2.2
necessário
2.1.3.1
evasão, evacuação, planeamento de contingência, etc.)
Rever os procedimentos
sistemas de alerta precoce para a
2.1.3.3
Implemente eatuais
operepara
o sistema
seca
(por de
exemplo,
FEWS - Sistema
de alerta precoce da fome) em ambos
Sistemas
monitoramento
e avaliação
2.1.4
os países são
revisados
e avaliados
2.5.1
2.1.4.1
Sistema
de monitoramento
e avaliação de projectos
2.1.4.2
2.1.4.3
2.5.1.1
2.5.1.2
2.2.1
2.5.1.3
2.2.1.1 2.5: Os riscos da
seca são bem
2.5.2
geridas e a
2.2.1.2
resiliência
melhorada
2.2.2
2.2.2.1
2.5.2.1

2.2: Melhoria no
2.2.2.2 armazenamento e
2.5.2.2 transferência de
2.2.3 água a granel
2.5.2.3
2.2.3.1
2.5.2.4
2.2.3.2
2.6.1
2.2.4
2.6.1
2.2.4.1
2.6.2
2.2.4.2
2.6.2
2.3.1
2.6.2.1
2.6.2.2
2.3.1.1
Objectivo
estratégico 2:
Maximizar a
segurança,
resiliência e
capacidade de
adaptação aos
impactos das
mudanças
climáticas e
desastres
naturais

2.3.1.2
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2

2.4.1

2.4.1.1

2.6: Aspectos
integrado de
género

Rever e avaliarsistema
os sistemas
de alerta antecipado
para a seca e /
Implementar
de monitoramento
e avaliação
ou a fome
actualmente
emdevigor
que possam
ser
Revisar
modelos
e planos
açãoou
conforme
necessário
Inventário eadequados
mapeamento do armazenamento e transferência de água a
Revero os
sistemas
atuais em operação para a bacia do Cuvelai
granel em todo
território
nacional
Rever os procedimentos
atuaisdepara
a disseminação
Inventariação
e mapeamento
armazenamento
e de avisos e
comunicações
as comunidades
transferências com
em porção
angolana (volumes e ﬂuxos
Inventariação e mapeamento de armazenamento e
Estratégia de gestão de seca de Cuveali e plano de ação
transferências na porção da Namíbia (volumes e ﬂuxos
Inventário eCom
mapeamento
de novos esquemas
e planejados
base nos resultados
anteriores,identiﬁcados
desenvolva uma
(incluindo extensões
para
existentes)
Inventariação
eesquemas
mapeamento
de armazenamento
e
estratégia
de gestão
de secas
com
o objetivo de fornecer
um
transferências
planejadas
(volumes
aviso
antecipado
real e útilnaàsporção
partes angolana
interessadas
e umae
ﬂuxos
estratégia
para gerenciar os desaﬁos associados à seca.
Inventariação
e mapeie
armazenamento
transferências
Desenvolver um
plano de
ação detalhadoecom
ações
planejadas na
porção da
(volumes
e ﬂuxos
apropriadas
acionadas
deNamíbia
acordo com
limites
especíﬁcos antes
Planeamento
de
novos
esquemas
de
armazenamento
/
transferência
de
que a situação crítica de seca seja atingida.
água a granel
Os países concordam e assinam a estratégia e o plano de ação

MAWF, MFMR
(Namíbia) e
Ministério da
Agricultura e
Florestas,
Ministério das
Pescas e
Governo
Provincial
(Angola)
Responsabilidades

Liderar

CUVECOM

2.2.4.1

2020

CRONOGRAMA / TIMELINE
2021
2022
2023
2024

12341234123412341234

CUVECOM &
MAWF, MURD
Ministérios
de
IDA
Linhae (MINEA,
INAMET, SPCB
e MAWF, Met
oﬃce, OPM:
Gestão de
Risco de
Desastres)

Linha
Ministérios &
Cuvecom
(MINEA,
INAMET,
SPCB,
Governo
Provincial e
MAWF, Met
Oﬃce, OPM:
Gestão de
Risco e
MAWF,
Disastres)
NAMWATER,
MINEA

Planear
e conceber
esquemas declaras
armazenamento
/
com a atribuição
denovos
responsabilidades
para a CUVECOM
transferência
de água
a granel
na parte
da bacia/ *
Planear e projectar
novos
esquemas
de angolana
armazenamento
Implementar
estratégia
e plano
transferência de água a granel na porção da bacia da Namíbia
Avaliação de
* questões de género e desaﬁos na gestão de recursos hídricos
Implementação de novos esquemas de armazenamento / transferência de
Realizar entrevistas em toda a bacia, a ﬁm de compreender
água a granel
questões
de género
realted a inundação,
managelent
Implementar
novos esquemas
de armazenamento
/ seca e
resiliência
(senovos
3.1.1
eesquemas
3.1.2)
transferência
de
água
a granel de
na armazenamento
parte angolana da
Implementar
/ bacia *
Elaborar avaliação
transferência
de água a granel na porção da bacia da Namíbia
* medidas de integração da perspectiva do género
Implementar
Revisão e avaliação
das prácticas atuais de agricultura e pecuária
Concordar com as medidas relacionadas com o género a serem
(insumos, prácticas, produtos, armazenamento) e estratégias de
incluídas na estratégia e plano de gestão da seca,
adaptação
desenvolvimento
meios atuais
de subsistência
alternativos,
Rever e avaliar as de
prácticas
de agricultura
e pecuária
melhores prácticas
(insumos,
prácticas,agrícolas,
produtos,etc.
armazenamento) e estratégias
Implementar
de
adaptaçãomedidas
na parte angolana da bacia

Rever e avaliar as prácticas atuais de agricultura e pecuária
(insumos, prácticas, produtos, armazenamento) e estratégias
de adaptação na parte da bacia da Namíbia
2.3: Adaptação da
Abordagens e metodologias para melhorar prácticas e adaptação em
agricultura,
pecuária e pesca e prácticas agrícolas para aumentar a resiliência
Identiﬁcar e avaliar opções para melhorar prácticas e aumentar
melhores prácticas
a resiliência
adotadas
Propostas detalhadas para integração em projectos piloto de
demonstração (ver CCC)
Implementação de medidas e prácticas de adaptação (ver também)
Implementar medidas e prácticas de adaptação como parte de
projectos-piloto (ver)
Monitorar e avaliar impactos de medidas e adaptar conforme
necessário
Revisão e avaliação das actividades actuais relacionadas com meios de
subsistência alternativos e diversiﬁcação (actividades não agrícolas,
sectores não agrícolas / pecuários, etc.)
Rever e avaliar as prácticas atuais de agricultura e pecuária
(insumos, prácticas, produtos, armazenamento) e estratégias
de adaptação na parte angolana da bacia
Rever e avaliar as prácticas atuais de agricultura e pecuária

MAWF, MFMR
(Namíbia) e
Ministério da
Agricultura e
Florestas,
Ministério das
Pescas e
Governo
Provincial
(Angola)
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Progresso rumo ao Objectivo Estratégico 3 até 2024
O Objectivo Estratégico 3 destina-se a melhorar os meios de subsistência da
população da bacia e uma acção prioritária assenta no trabalho iniciado
através da cooperação com as Universidades na construção de uma base
sócio-económica desagregada por GÉNERO. Outras acções prioritárias incluem
o acesso rápido a água e saneamento, melhorar a produtividade agrícola e
desenvolver oportunidades para agregar valor através do
agro-processamento. O papel da CUVECOM na implementação destas acções
será limitado a facilitação, monitorização e avaliação, com a liderança sendo
tomada por ministérios em cada país.
Os custos estimados para alcançar cada resultado necessário no âmbito deste
objectivo estão resumidos na Figura 6.4. Quadro 6.14 fornece detalhes das
acções propostas que visam fazer progressos no sentido do Objectivo
Estratégico 3 durante os primeiros cinco anos do Plano.

Figura 6.4: Custos (1000 USD) a nível do Resultado (2020-2024) para acções prioritárias no âmbito
do Objectivo Estratégico 3
Objectivo Estratégico 3: Custos 2020/24
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Perfil
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3.2

Maior
acesso a
melhor
abastecimento de
água e
saneamento

3.3

Gestão de
bacias
baseada
em meios
de
subsistência
implementada a nível
local

3.4

Valor
agregado
aos
recursos
naturais,
oportunidades de
agro-processamento
bem
desenvolvidas

3.5

Aspectos de
género
integrados

Tabela 6.14: Produtos e acções para o Objectivo estratégico 3 durante 2019-2024
ID

RESULTADOS

SAIDAS

ACÇÕES

Liderar

CUVECOM

Responsabilidades

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

2020

CRONOGRAMA / TIMELINE
2021
2022
2023
2024

12341234123412341234

Inquérito socioeconómico em porção angolana da bacia

3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2

Revisão da literatura e dados existentes

Planear e projectar pesquisas socioeconômicas
3.1: Perﬁl
Ministérios de
Implementar pesquisas
socioeconómico
Planeamento,
3.1.1.4 da população da
Analise e divulgue os resultados
UAN, UNAM
bacia mapeada Levantamento socioeconómico na porção namibiana da bacia
3.1.2
3.1.2.1
Planear e projectar pesquisas socioeconômicas
3.1.2.2
Implementar pesquisas
Analise e divulgue os resultados
3.1.2.3
Melhorado acesso ao abastecimento de água em todos os assentamentos
3.2.1
urbanos
Planear e projectar todos os assentamentos urbanos para
3.2.1.1
atender o déﬁcit
Implementar projectos / esquemas para atender às deﬁciências
3.2.1.2
Acesso a um melhor abastecimento de água em todas as áreas rurais
3.2.2
3.1.1.3

Planear e projectar todos os domicílios / assentamentos rurais
3.2.2.1 3.2: Maior acesso
para atender as deﬁciências
a melhor
3.2.2.2
Implementar projectos / esquemas para atender as deﬁciências
abastecimento de Acesso a saneamento melhorado em todas as áreas urbanas
3.2.3
água e
Planear e projectar todos os assentamentos urbanos para
saneamento
3.2.3.1
atender as deﬁciências
3.2.3.2
3.2.4
3.2.4.1

Implementar projectos / esquemas para atender às deﬁciências
Acesso à saneamento melhorado nas áreas rurais
Realizar a avaliação da infraestrutura existente
Planear e projectar famílias / assentamentos rurais para
atender as deﬁciências

3.2.4.2
3.2.4.3

Objectivo
estratégico 3:
Melhorar os
meios de
subsistência da
população da
bacia

3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3

3.3.2

Implementar projectos / esquemas para atender as deﬁciências
Projectos-piloto de gestão de bacias hidrográﬁcas de multi-nível locais
baseados nos meios de subsistência estabelecidos nas diferentes zonas
agro-climáticas
da bacia
Reconhecimento,
mapeamento e zoneamento de áreas
agroeconómicas e identiﬁcação de áreas de foco
socioambientais
Trabalhar
com partes interessadas na identiﬁcação,
planeamento e projecto de projectos piloto em cada zona
Gestão de bacias
agroeconômica
baseado em meios
Implementar projecto de demonstração piloto em cada zona
de subsistência
implementado a Implementação de desenvolvimento e gerenciamento de recursos hídricos
nível local
no estilo IWRM baseado em meios de subsistência e multiuso local em
todas as áreas de foco
Desenvolver plano para levar à escala de projectos de
demonstração
pilotopara
em levar
todasem
as áreas
em cada zona
Implementar plano
escalacruciais
em estreita
cooperação com as partes interessadas, instituições nacionais
e CUVECOM
Oportunidades para agregar valor aos recursos naturais e produtos
agrícolas identiﬁcados

3.3.2.1
3.3.2.2
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.3

3.5.1

3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2

MAWF, MFMR
(Namíbia) e
Ministério da
Agricultura e
Florestas,
Ministério das
Pescas e
Governo
Provincial
(Angola)

Identiﬁcar e avaliar oportunidades de agregação de valor com
base nas actividades existentes e na experiência regional
MAWF, MFMR
Identiﬁcar e avaliar oportunidades especíﬁcas de agregação de
(Namíbia) e
valor dentro de cada zona agroeconómica
Valor agregado
Ministério da
Promover a implementação de oportunidades de adição de valor
aos recursos
Agricultura e
identiﬁcadas
naturais,
Florestas,
oportunidades de
Trabalhar com as partes interessadas no planeamento e
Ministério das
agroprocessament
projecto de projectos piloto de demonstração
Pescas e
o bem
Implementação de projectos piloto em cada zona
Governo
desenvolvidas
agroeconômica
Provincial
(Angola)
Expansão do programa

3.4.3.1
3.4.3.2

3.5.1.1
3.5.1.2

CUVECOM,
MINEA,
MAWF

Aspectos
integrado de
género

Avaliar projectos de demonstração piloto e desenvolva um
plano para replicação /recolha em escala
Implementação do plano
Recolha de dados desagregados por género em inquéritos
socioeconómicos
Planear e projectar a inclusão de recolha de dados
desagregados por género
Participação em pesquisas socioeconômicas
Problemas e preocupações de género incluídas nos planos e projectos
relacionados a gestão de bacias hidrográﬁcas e agro-processamento.
Garantir a plena participação das mulheres no processo de
planeamento
Integrar questões de género, preocupações e oportunidades

MYECW
(Namíbia),
Ministério da
Cultura
(Angola),
ministérios do
planeamento
e CUBECOM
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Progresso rumo ao Objectivo Estratégico 4 até 2024
As acções destinadas a tornar a CUVECOM tão eficaz e sustentável quanto
possível são incluídas como acções prioritárias de apoio ao fortalecimento da
cooperação entre os Estados Membros e à boa governança dos recursos
hídricos.
Outras áreas priorizadas incluem o início do processo de harmonização de
legislação, políticas e estratégias através da fronteira e acções concretas para
facilitar o apoio da UNAM e UAN. Propor mecanismos para assegurar a
representação adequada e apropriada das mulheres nas estruturas de gestão
de recursos hídricos em todos os níveis (comunidade, sub-nacional, nacional,
transfronteiriço) é também uma acção prioritária.
Os custos estimados para alcançar cada resultado necessário no âmbito deste
objectivo estão resumidos na Figura 6.5. O quadro 6.15 apresenta pormenores
das acções propostas destinadas a progredir no sentido do objectivo
estratégico 4 durante os primeiros cinco anos do plano.

Figura 6.5: Custos (1000 USD) a nível do Resultado (2020-2024) para acções prioritárias no âmbito
do Objectivo Estratégico 4
Objectivo Estratégico 4: Custos 2020/24
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4.2

Legislação,
políticas,
estratégias
e planos
harmonizados

4.3

Cooperação eficaz
e produtiva
entre
universidades e a
CUVECOM

4.4

Aspectos de
género
integrados

Tabela 6.15: Produtos e acções para o Objectivo estratégico 4 durante 2019-2024
ID

RESULTADOS

SAIDAS

ACÇÕES

Realizar avaliação de necessidades para capacitação e
desenvolvimento de plano
Melhorar a governança dos recursos hídricos transfronteiriços
na CUVECOM e no nível nacional
CUVECOM aprova e adota o plano de capacitação para
implementação.

A CUVECOM e as
estruturas de
governança estão
4.1.1.2
bem
desenvolvidas e a
Planear a capacitação e melhorar a governança implementada
funcionar bem
4.1.2
Implementar plano em parte angolana da bacia e escritórios
4.1.2.1
nacionais associados
Implementar plano na parte namibiana da bacia e nos
4.1.2.2
escritórios nacionais associados
4.1.2.3
Implementar o plano para CUVECOM
4.1.1.1

Objectivo
estratégico 4:
TReforçar a
cooperação entre
os EstadosMembros e a boa
governação dos
recursos hídricos

CRONOGRAMA / TIMELINE
2021
2022
2023
2024

12341234123412341234

CUVECOM,
MINEA,
MAWF

Avaliação da actual legislação, políticas e estratégias de gestão /
desenvolvimento da água nos níveis nacionais

4.2.1

4.2.1.2

2020

Planear a construção da capacidade e das funções de governança do
CUVECOM desenvolvidas

4.1.1

4.2.1.1

Liderar

CUVECOM

Responsabilidades

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

Legislação,
políticas,
estratégias e
planos são
harmonizados

4.2.2

Rever legislação, políticas, estratégias e planos nacionais
relacionados a gestão e desenvolvimento da água e recursos
naturais relacionados na bacia.
Destacar e priorizar áreas problemáticas existentes / potenciais
que requerem harmonização
Harmonização de legislação, políticas, estratégias e planos, conforme
necessário

CUVECOM,
MINEA,
MAWF

Fazer recomendações sobre medidas para harmonizar
legislações, políticas, estratégias e / ou planos nacionais,
Fazer as revisões necessárias

4.2.2.1
4.2.2.2

Cooperação entre UNAM e UAN formalizada.
4.3.1
4.3.1.1 Cooperação eﬁcaz
e produtiva entre
4.3.1.2
universidades e
com a CUVECOM
4.3.2
4.3.2.1
4.3.2.2

4.4.1.2
4.4.2
4.4.2.1
4.4.2.2

CUVECOM,
universidades

Implementado o estudo e projecto para apoiar a CUVECOM
Realizar estudos e projectos (por alunos)
Prestar apoio ao CUBECOM (especialização e estágios)
Situação actual em relação à gestão de recursos hídricos e governança
avaliada

4.4.1

4.4.1.1

Elaborar e assinar um memorando de entendimento tripartido
entre as Universidades e a CUVECOM
Concordo com o CUVECOM num programa de estudos de 5
anos para estudantes e apoio à CUVECOM

Aspectos
integrado de
género

Identiﬁcar e descrever o status quo para a representação de
mulheres em estruturas de gestão de recursos hídricos em
diferentes níveis (comunidade, subnacional, nacional e
regional (CUVECOM).

MGECW
(Namíbia),
Ministério da
Cultura
Propor mecanismos para assegurar a representação adequada
(Angola),
e apropriada das mulheres nas estruturas de gestão dos
ministérios do
recursos hídricos em todos os níveis (comunidade,
planeamento
subnacional, nacional, regional (CUVECOM).
e CUVECOM
Representação adequada e apropriada do “gênero” na gestão e
governança dos recursos hídricos
Obter endosso de propostas / medidas
Implementar medidas / propostas
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Progresso rumo ao Objectivo Estratégico 5 até 2024
Acções prioritárias para apoiar a melhoria da segurança hídrica em termos de
quantidade e qualidade incluem o planeamento e a implementação de acções
para lidar com um crescente problema de poluição na bacia.
A segurança da água em termos de quantidade será impulsionada pelo
aumento do uso da água da chuva. O aumento da recolha de água da
enchente, actualmente praticada de diferentes maneiras em toda a bacia,
também é priorizado durante os primeiros cinco anos do plano.
Os custos estimados para alcançar cada resultado necessário no âmbito deste
objectivo estão resumidos na Figura 6. 6. Tabela 6.16 fornece detalhes das
acções propostas destinadas a avançar no Objectivo Estratégico 5 durante os
primeiros cinco anos do plano.

Figura 6.6: Custos (1000 USD) a nível do Resultado (2020-2024) para acções prioritárias no âmbito
do Objectivo Estratégico 5
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Tabela 6.16: Produtos e acções para o Objectivo Estratégico 5 durante 2019-2024
ID

RESULTADOS

SAIDAS

ACÇÕES

Liderar

CUVECOM

Responsabilidades

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

2020

CRONOGRAMA / TIMELINE
2021
2022
2023
2024

12341234123412341234

Análise diagnóstica de prácticas actuais e situação em toda bacia
48/5000
Elaborar inventário de todas as fontes de poluição da água

5.1.1
5.1.1.1

Avaliar actividades relacionadas a águas residuais e fontes de
poluição (esgoto, saneamento no local, indústrias, agricultura

5.1.1.2

Avaliação de eﬂuentes e sistemas de eliminação de águas
5.1.1.3
residuais
Resumir resultados e tirar conclusões
5.1.1.4 Gestão eﬁcaz de
eﬂuentes em toda Plano estratégico de gestão de águas residuais para a bacia
5.1.2
a bacia
Elaborar plano estratégico de gestão de águas residuais para a
5.1.2.1
bacia
Rever e aprovar o plano estratégico de gerenciamento de
5.1.2.2
águas residuais para implementação

CUVECOM,
MINEA,
MAWF

Plano de gestão de águas residuais implementado

5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2

Implementar
em fases deeacordo
come aadaptar
prioridade
Realizar
monitoramento
avaliação
o plano de
acordo
Análise diagnóstica de prácticas atuais e bacia de situação ampla

5.2.1
Trabalhar com as partes interessadas identiﬁcar e avaliar as
prácticas atuais em torno da bacia
Identiﬁcar questões que restrinjam o desenvolvimento de
Economia de
5.2.1.2
captação um
de águas
Elaborar
plano pluviais
para a adoção generalizada da bacia de
oportunidades de
recolha de águas pluviais, e ter em consideração as restrições
captação de água
5.2.1.3
identiﬁcadas
da chuva
Implementar plano visando a adoção generalizada darecolha de águas
maximizada
pluviais
5.2.2
Conﬁgurar e executar uma unidade de gerenciamento de
5.2.2.1
projectos com representação das partes interessadas
5.2.2.2
Implementar o plano derecolha de águas pluviais
Realizar monitoramento e avaliação e adaptar o plano e a
5.2.2.3
implementação de acordo
Relatório sobre as conclusões e recomendações para novas capturas de
água de enchente
5.3.1
Planear o inventário de técnicas derecolha de água de
5.3.1.1
enchente
infraestrutura
em todae ainfraestruturas
bacia
Realizar o einventário
das técnicas
atuais de
captação de água da enchente por meio de sesnisng e
5.3.1.2
reconhecimento remotos
Relatório sobre as conclusões e recomendações para novas capturas de
Colheita
5.3.2 económica de água de enchente
5.3.2.1
Analisar os resultados da pesquisa e avaliação
água de
5.3.2.2
Elaborar e divulgar as conformações e recomendações
inundação
planeamento, projecto e implementação darecolha de água de inundação
maximizada
5.3.3
5.2.1.1

Objectivo
estratégico 5:
Garantir a
segurança dos
recursos hídricos
(qualidade e
quantidade)

CUVECOM,
MINEA,
MAWF

Fase 1: Planear e projectar a expansão darecolha de água de
enchente em todas as fases da bacia
Fase 2: Planeamento e Projeto de Intervenções nas Unidades
Hidrográﬁcas de Águas Residuais
Fase 3: Implementação / Construção de intervenções de
captação de água de inundação

5.3.3.1
5.3.3.2
5.3.3.3

Plano de desenvolvimento de águas subterrâneas baseado em
conhecimento aprimorado (ver)

5.4.1
Oportunidades de
águas
subterrâneas
sustentáveis
5.4.1.2
exploradas e
desenvolvidas
5.4.1.1

5.4.2
5.4.2.1
5.4.2.2

Avaliar oportunidades para o desenvolvimento de águas
subterrâneas para abastecimento de água a granel e abstração
difusa
Identiﬁcar, Elaborar plano de desenvolvimento de águas
subterrâneas em fases para água a granel e abstração difusa

CUVECOM,
MINEA,
MAWF

Implementar plano de desenvolvimento de águas subterrâneas
Implement Phase 1
Implement Phase 2
Desenvolvimento do uso conjuntivo de águas subterrâneas e superﬁciais
para abastecimento de água a granel

5.5.1

Com base na compreensão da disponibilidade e do nível de
segurança dos suprimentos de águas superﬁciais e
5.5.1.1 Uso conjuntivo de
subterrâneas, identiﬁque prioridades para o uso conjuntivo
5.5.1.2 águas superﬁciais
Implementar o uso conjuntivo quando viável (refere-se a 5.4.2)
e subterrâneas
Desenvolvimento de uso conjuntivo de águas subterrâneas e superﬁciais
bem
5.5.2 desenvolvidas para abastecimento difuso de água
Com base na compreensão da disponibilidade de águas
subterrâneas, identiﬁcar áreas prioritárias onde há um déﬁcit
5.5.2.1
de água de superfície para aplicação de uso conjuntivo
Implementar o uso conjuntivo no nível de pequena escala para
5.5.2.2
usuários difusos

CUVECOM,
MINEA,
MAWF

MGECW
(Nam)
Realizar pesquisas de campo e consulta às partes interessadas Ministério da
Cultura (E),
Elaborar avaliação
ministérios de
Implementar medidas de integração da perspectiva do género
planeamento
Concordar sobre medidas
& CUVECOM
Implementar medidas

Avaliação de questões de género e desaﬁos na gestão de recursos hídricos

5.6.1
5.6.1.1
5.6.1.2
5.6.2
5.6.2.1
5.6.2.2

CUVECOM,
MINEA,
MAWF

Aspectos
integrado de
género
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Rever os procedimentos atuais para sistemas de alerta precoce para a
seca (por exemplo, FEWS - Sistema de alerta precoce da fome) em ambos
os países são revisados e avaliados

2.5.1

2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.1.3
2.5.2

2.5.2.1

2.5.2.2
2.5.2.3
2.5.2.4

Rever e avaliar os sistemas de alerta antecipado para a seca e /
ou a fome actualmente em vigor ou que possam ser
Linha
adequados
Ministérios &
Rever os sistemas atuais em operação para a bacia do Cuvelai
Cuvecom
Rever os procedimentos atuais para a disseminação de avisos e
(MINEA,
comunicações com as comunidades
2.5: Os riscos da
INAMET,
seca são bem
SPCB,
Estratégia de gestão de seca de Cuveali e plano de ação
geridas e a
Governo
resiliência
Provincial e
Com base nos resultados anteriores, desenvolva uma
melhorada
MAWF, Met
estratégia de gestão de secas com o objetivo de fornecer um
Oﬃce, OPM:
aviso antecipado real e útil às partes interessadas e uma
Gestão de
estratégia para gerenciar os desaﬁos associados à seca.
Risco e
Desenvolver um plano de ação detalhado com ações
Disastres)
apropriadas acionadas de acordo com limites especíﬁcos antes
que a situação crítica de seca seja atingida.
Os países concordam e assinam a estratégia e o plano de ação
com a atribuição de responsabilidades claras para a CUVECOM
Implementar estratégia e plano
Avaliação de questões de género e desaﬁos na gestão de recursos hídricos

2.6.1

2.6.1
2.6.2
2.6.2

2.6.2.1
2.6.2.2

2.6: Aspectos
integrado de
género

Realizar entrevistas em toda a bacia, a ﬁm de compreender
questões de género realted a inundação, managelent seca e
resiliência (se 3.1.1 e 3.1.2)
Elaborar avaliação
Implementar medidas de integração da perspectiva do género
Concordar com as medidas relacionadas com o género a serem
incluídas na estratégia e plano de gestão da seca,
desenvolvimento de meios de subsistência alternativos,
melhores prácticas agrícolas, etc.
Implementar medidas

Revisão Intercalar e Capacidade de
Resposta do Plano para Mudança
Um dos objectivos prioritários do Plano durante os seus primeiros anos será
preencher algumas das lacunas significativas no conhecimento. Embora este
preenchimento de lacunas não tenha um impacto na estrutura estratégica do
Plano, o mesmo deve produzir informações novas e melhoradas que
influenciarão a concepção e a priorização de muitas das acções planeadas e
actividades existentes.
Para garantir que o plano continue a atender às questões identificadas,
desafios e oportunidades, são propostas as seguintes medidas:
Monitorização e avaliação contínua pela CUVECOM com o apoio de outras
partes interessadas, conforme necessário
O quadro de monitorização e avaliação será brevemente apresentado no
Capítulo 7. Permitirá a CUVECOM monitorizar o progresso em direcção aos
vários resultados acordados. Onde o progresso é abaixo das expectativas, isso
sinalizará que pode haver problemas com a implementação das acções, seja
porque as acções são inadequadas ou inapropriadas, ou porque há um atraso
na sua implementação. A CUVECOM estará em condições de tomar acções ou
aconselhar.
Revisão intercalar
Uma revisãointermédia completa é proposta para o segundo semestre de 2022
com o objectivo de fazer: propostas preliminares para melhorar e/ou ajustar o
Plano em termos de acções, cronogramas, e orçamentos, e ii) abordar
quaisquer desafios claros de implementação.
Projecto detalhado do segundo período de cinco anos
Durante o primeiro semestre de 2024, os segundos cinco anos do Plano devem
ser cuidadosamente projectados ao nível exigido de detalhes. Este trabalho
levará em conta i) quaisquer dados que tenham sido recolhidos para
preencher lacunas na base de conhecimento, ii) lições aprendidas do Plano
2019-2024, e iii) quaisquer outros novos desenvolvimentos.

Foto 23: Preparando o solo perto de Oshikuku,
Namíbia. Por Stuart Arnold, Janeiro de 2019
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Rever os procedimentos atuais para sistemas de alerta precoce para a
seca (por exemplo, FEWS - Sistema de alerta precoce da fome) em ambos
os países são revisados e avaliados

2.5.1

2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.1.3

Secção 7

2.5.2

Rever e avaliar os sistemas de alerta antecipado para a seca e /
ou a fome actualmente em vigor ou que possam ser
Linha
adequados
Ministérios &
Rever os sistemas atuais em operação para a bacia do Cuvelai
Cuvecom
Rever os procedimentos atuais para a disseminação de avisos e
(MINEA,
comunicações
com
as
comunidades
2.5: Os riscos da
INAMET,
seca são bem
SPCB,
Estratégia de gestão de seca de Cuveali e plano de ação
geridas e a
Governo
resiliência
Provincial e
Com base nos resultados anteriores, desenvolva uma
melhorada
MAWF, Met
estratégia de gestão de secas com o objetivo de fornecer um
Oﬃce, OPM:
aviso antecipado real e útil às partes interessadas e uma
Gestão de
estratégia para gerenciar os desaﬁos associados à seca.
Risco e
Desenvolver um plano de ação detalhado com ações
Disastres)
apropriadas acionadas de acordo com limites especíﬁcos antes
que a situação crítica de seca seja atingida.
Os países concordam e assinam a estratégia e o plano de ação
com a atribuição de responsabilidades claras para a CUVECOM
Implementar estratégia e plano

------Modalidades de Implementação
2.5.2.1

2.5.2.2
2.5.2.3
2.5.2.4

Avaliação de questões de género e desaﬁos na gestão de recursos hídricos

2.6.1

Realizar entrevistas em toda a bacia, a ﬁm de compreender
questões de género realted a inundação, managelent seca e
de um site da CUVECOM e Kit de Sensibilização
resiliência (se 3.1.1 e 3.1.2)
Elaborar avaliação
(RAK) são os primeiros passos nessa direcção.

Papéis e
Responsabilidades
2.6.1
2.6.2

2.6: Aspectos
integrado de
género

do Rio

Implementar medidas de integração da perspectiva do género
Concordar com as medidas relacionadas com o género a serem
incluídas na estratégia e plano de gestão da seca,
desenvolvimento de meios de subsistência alternativos,
Como qualquer
e integrado,
a
2.6.2.1plano intersectorial melhores
prácticas agrícolas,
etc.
2.6.2.2 será realizada por uma
Implementar
medidas
implementação
ampla
gama
2.6.2

de instituições, tanto a nível nacional como
transfronteiriço. A CUVECOM não é um agência de
implementação, mas será responsável pela gestão
de muitos elementos transfronteiriços do Plano, e
desempenhará um papel de liderança na
monitorização e avaliação do progresso que é feito
em direcção a uma visão futura da bacia. A
CUVECOM também irá desempenhar um papel em
garantir que o feedback recebido das partes
interessadas seja ouvido e levado em conta, a
medida que o Plano é revisado regularmente.

Em termos de algumas das áreas prioritárias do Plano
de GIRH, a CUVECOM é vista como tendo um papel
importante a desempenhar. Estes incluem:
• Apoiar uma base de conhecimento hidro-climático
transfronteiriço melhorada e a utilização destes
dados na melhoria da gestão de inundações e
secas,
• Apoiar a construção da resiliência climática através
de uma variedade de medidas que vão desde a
criação de capacidade nas comunidades através
de acções mais concretas, como recolha de chuva
e água de inundação.
• Promover e aumentar a participação das partes
interessadas a vários níveis
• Protecção da água e recursos naturais associados
da bacia, através de melhores práticas de uso da
terra
• Integração do género em todos os aspectos do
Plano de GIRH.

Estratégia de
Comunicação

Capacidade de resposta
do Género
O resultado da integração do género está incluído no
apoio à cada um dos objectivos estratégicos. A
incorporação do género é um dos princípios
fundamentais da GIRH. Informações sobre papéis do
género e os diferentes acessos de homens e
mulheres na gestão de recursos hídricos e serviços
relacionados está, contudo, muitas vezes ausente em
muitas estratégias e políticas sobre a água. Existem
vários desafios para a integração da perspectiva do
género no que à gestão de recursos hídricos na bacia
do rio Cuvelai diz respeito.
• Acesso à água: os níveis de acesso à água potável
variam consideravelmente ao longo da bacia. Falta
de acesso à água para atender as necessidades
humanas básicas multifacetadas é intrínseco a
pobreza. Famílias chefiadas por mulheres dentro da
Bacia do Cuvelai formam uma parcela significativa
da população que carece de acesso à água.
• GÉNERO e dados desagregados: informações e
dados sobre os recursos hídricos em várias
políticas, estratégias e documentos estatísticos
nacionais carecem de evidência.
• GÉNERO e participação: Dentro da governança das
diferentes estruturas de gestão dos recursos
hídricos a nível nacional e aos níveis locais, os
homens desempenham um papel muito maior do
que as mulheres por uma variedade de razões.
Enquanto mulheres e homens são equitativamente
representados em estruturas de tomada de
decisão mais elevadas dentro da CUVECOM, a
participação igualitária e o envolvimento das
mulheres na governança da água a nível da
comunidade é geralmente inadequada.

A CUVECOM desempenhará o papel principal no
desenvolvimento de uma estratégia de comunicação
e roteiro das partes interessadas. A implementação
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Monitorização e Avaliação
Monitorização e Avaliação e Gestão Adaptativa
A monitorização e a avaliação são necessárias para garantir que os vários
componentes da implementação do Plano de GIRH estejam em andamento.
especialmente aqueles que levarão aos resultados desejados,
essencialmente o progresso no sentido de alcançar os objectivos
estratégicos e realizar a Visão da Bacia do Cuvelai. Um sistema de
monitorização e avaliação só será efectivo se o entendimento sobre os
resultados desejados for claro e mensurável de alguma forma. Daí o
desenvolvimento de indicadores é fundamental.
O objectivo global do quadro de acompanhamento e avaliação pode ser
visto em duas partes distintas:
• Acompanhar o progresso rumo ao tratamento dos objectivos estratégicos
do Plano de GIRH e;
• Fornecer feedback sobre o processo de implementação das acções que
estejam a ser realizadas de acordo com o cronograma planeado e dentro
do orçamento.
O primeiro é o que é mais referenciado como monitorização “baseado em
resultados” e avaliação e está no cerne do quadro de monitoria e avaliação
proposto. É o processo que permite que a gestão adaptativa ocorra de forma
eficaz. O processo de monitorização e avaliação baseados em resultados, e
como o mesmo suporta a gestão adaptativa é ilustrado na Figura 7.1. O
fluxograma mostra que, se a aplicação da monitorização e o quadro de
avaliação mostram que os indicadores de sucesso acordados não estejam a
ser cumpridos implicaria:
• ou que pode haver problemas com o projecto básico de alguns dos
elementos do Plano de GIRH ou na estratégia de implementação OU
• que o Plano não está a ser executado a tempo ou de acordo com as
especificações.
Deve-se enfatizar que o programa de monitorização e avaliação é parte
integral do Plano de GIRH e não algo a parte.
Estrutura de Gestão de Projectos
De mês a mês, para a monitorização e avaliação da implementação do
Plano de GRH5M, a CUVECOM utilizará uma Estrutura de Gestão de Projectos
(PMF). Isto foi desenvolvido no Microsoft Excel e apresenta os seguintes
elementos para cada objectivo estratégico, resultado e indicador:
•
•
•
•
•
•

Indicador de desempenho,
Fonte de dados para o indicador (actualização),
Método de recolha de indicadores,
Frequência de relatórios,
Valor de referência,
Valor alvo

O desenho torna o sistema fácil de usar, adequado para revisão, ajuste e
melhoria e é ideal para medir progresso em direcção à visão. Deve ser visto
como um instrumento de implementação e de facilitação da gestão
adaptativa.
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Início do ciclo
de
monitorização
e avaliação

M e E; Nível 1
Os indicadores SUCCESSO
estão a ser alcançado?

Sim

No

Continuar a implementação
sem alterações na GIRH
Planear a estratégia do design
e implementação

M e E; Nível 2

Modifique
acções e
actividades,
cronograma,
orçamento, etc.

Investigue os elementos
relevantes do Plano de
GIRH e / ou estratégia de
implementação, conforme
necessário

Todas as acções
estão ser executadas
como especificado, na
programação e
orçamento?

Sim

No

Gestão Adaptativo

Implementar acções
corretivas

Investigar razões por
trás de acções e
Actividades que não estão
a ser implementadas
como planeado

Figura 7.1: A Gestão adaptativa como parte do processo de Monitorização e Avaliação

Planos de Acção Anuais
Uma vez que o Plano de GIRH é de natureza estratégica e não pode entrar em
detalhes dos projectos e intervenções individuais, será necessário elaborar
planos de acção de 12 ou 24 meses numa base anual. Estes devem ter em
conta as várias acções planeadas e actualizadas existentes nos vários
sectores. O sistema da base de dados do Plano de GIRH fornecido à
CUVECOM pode ser usado como uma ferramenta para apoiar a realização
deste exercício, incluindo a pormenorização dos custos. A CUVECOM deverá
assumir a liderança neste exercício.
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