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Percursores da crise de água- Clima 

• “Bacias de rios internacionais irão provavelmente enfrentar uma 

maior variabilidade hidrológica devido a mudanças climáticas. 

Incremento de frequência de cheias e secas terão 

consequências económicas e políticas. As bacias 

transfronteiriças governadas por tratados de partilha de água 

poderão registar não-conformidades e tensões inter-estaduais se 

os escoamentos cairem abaixo dos valores adoptados nos 

tratados.”  

 

• WB, 2012: Assessing Economic and Political Impacts of 

Hydrological Variability on Treaties.  

• Autoress: Brian Blankespoor, Alan Basist, Ariel Dinar, Shlomi 

Dinar. 



Percursores da crise de água- Clima 



Percursores da crise de água- Clima 



• Precipitação media regional 515 

mm/ano 

• Capacidade de armazenamento 

900 000 hm3 aproximadamente 

225 000 l/p/year 

• Período de retorno da seca 

estimado 300 years (Piotr Wolski) 

Percursores da crise de água- Clima 



• Mozambique Climate 

Analysis Report (WFP, 

2018): 

• A figura não mostra 

qualquer tendência de 

longo prazo, criada 

usando dados de chuva 

do pais todo. Há 

sequências de períodos  

secos e húmidos nos 36 

da série analisada. 

Dry period 

Wet period 

Percursores da crise de água- Clima 



Holmgren et al. 2012: Water-level variations in Lake Nhauhache, Mozambique, during the last 2,300 years. 
DOI 10.1007/s10933-012-9596-3 

Percursores da crise de água- Clima 



• “O crescimento populacional e o desperdício alimentar: O 

crescimento da população global agrava o impacto sob os 

sistemas alimentares e em outros fatores de insegurança 

alimentar. Para manter os níveis actuais de disponibilidade de 

alimentos entre agora e 2050, será necessário um aumento 

estimado de 70% na produção de alimentos.” The Global Risks 

Report 2019, 14th Edition 

 

Percursores da crise de água- população 



Percursores da crise de água- população 



1. Escassez física da água (absoluta) (afecta cerca 

de 1/5 da população global) 

2. Escassez económica da água (afecta cerca de ¼ 

da população mundial) 

3. Institucional (com particular incidência nas bacias 

partilhadas/internacionais) 

Percursores da crise de água- (constrangimentos) 



World Economic Forum 
(2015) 

Percursores da crise de água- (constrangimentos) 



Extremos 

climáticos 

a nova 

normal da 

África 

Austral? 

Os desafios da áfrica Austral 



Na figura a 

escala da 

seca de 

2015/2016 

Os desafios da áfrica Austral 



Cooperação transfronteiriça, uma obrigação 

 EXISTEM PELOS MENOS 263 BTs CONHECIDAS PELO 

MUNDO 63 EM AFRICA. 

 COBREN 2/3 DA SUPERFÍCIE. 

 75% DA POPULAÇÃO. 

 93% DO TOTAL DOS ESCOAMENTOS SUPERFICIAIS. 

 FRACA CAPACIDADE DAS INSTITUIÇÕES 

DE GESTÃO DA ÁGUA 

 FRACO CONHECIMENTO DO REGIME DE 

RECURSOS HÍDRICOS 

 VULNERABILIDADE NATURAL A 

DESASTRES – CHEIAS E SECAS 

 INCIPIENTE OU FRACA PARTICIPAÇÃO DAS 

PARTES INTERESSADAS/COMUNIDADES 

NA GESTÃO 

Turton et. al 2006 



 A REGIÃO DA SADC, CONSTITUÍDA POR 

14 ESTADOS 

 POSSUI 15 BACIAS 

TRANSFRONTEIRIÇAS 

 MAIS DE 70% DO TERRITÓRIO ESTÁ 

DENTRO DUMA ÁREA DRENANTE 

DUMA BT 

Cooperação 
tansfronteiriça, uma 
obrigação 



PEQUENOS PONTOS 

RIOS DA 

SADC 

 

 

 

PONTOS LARGOS PAÍSES 

SELECCIONADOS 

 

 

NOTA-SE QUE O 

ARMAZENAMENTO E A 

GESTÃO DA 

PRECIPITAÇÃO SÃO 

CRUCIAIS PARA A 

UTILIZAÇÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 
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Cooperação transfronteiriça, uma obrigação 



 Water Barrier Scale projection for selected SADC countries compared with Israel and Jordan, 1950-2025. (Flow unit 
= one million m3 of water per year) 

 

 Well Watered 
<100 persons 
per ‘flow unit’  

Mid-European 
100-600 
persons per 
‘flow unit’  

Water Stressed 
600-1000 
persons per 
‘flow unit’  

Chronic 
Scarcity 
1000-2000 
persons per 
‘flow unit’  

Beyond Water 
Barrier >2000 
persons per 
flow unit  

1950  

Zimbabwe 
South Africa  
Mozambique 
Swaziland 

  Israel  
Jordan  

 

1960  

Zimbabwe 
South Africa 
Mozambique 
Swaziland  

  Israel  Jordan  

1970  
Mozambique Zimbabwe 

South Africa  
Swaziland 

 Israel  Jordan  

1982  

Mozambique Zimbabwe 
South Africa 
Swaziland  

  Jordan  
Israel  

2000  
Mozambique Zimbabwe  

Swaziland 
South Africa   Jordan  

Israel  

2025  
 Mozambique 

Swaziland 
Zimbabwe  South Africa  Jordan  

Israel  

Source: Reproduced from Suki Jobson (1999) added data for Mozambique and Swaziland based on 

population projections obtained in UNECA, 2006 .  

COMPARAÇÃO DA 

SITUAÇÃO DE 

ESCASSEZ DE 

ÁGUA SEM LEVAR 

EM CONTA O 

IMPORTANTE 

PAPEL DA CHUVA. 

Cooperação transfronteiriça, uma obrigação 



O que podemos fazer para nos adaptarmos 

Tipo Exemplo Envolvimento 

Anticipatório Diversificar e promover métodos aprimorados Comunidade e 

individual 

Reactivo Desenvolvimento ou expansão da infraestrutura para 

ajustar-se a nova realidade 

Comunidade 

Topo-base Alteração dos padrões nacionais para incutir as 

melhores práticas 

Nacional 

Base-topo O desenvolvimento da regulamentação comunitária 

garante as melhores práticas 

Comunidade e 

sistemas de 

produção 

Autónomo Decisão própria dos camponeses  Individual e 

comunidade 

Planeado Mudanças na alocação de recursos hídricos para 

garantir a proteção da biodiversidade, a agricultura e 

o abastecimento de água potável 

Comunidade e 

sistemas de 

produção 

e individual Adaptado do Rui Brito, 2018 citando Jones et al., 2007; Wilbanks et al., 2007; Ravindranath, 2007 



Perspectiva Multidimensional  (oportunidades!) 

1. Mapeando os usos da água com maior transparência - os usuários estão 

mais dispostos a avançar - quem precisa de água 

2. O licenciamento dos direitos da água durante a seca poderia ser muito 

mais facilitado 

3. Avaliação da demanda de água - quanto é realmente necessário - na 

agricultura, qual é a demanda efetiva de água – recurso a fontes 

alternativas de dados (rendimentos durante períodos de seca) - extensão 

da área de cultivo  

4. Pesquisa e estudos técnicos para aprimorar o conhecimento e criar 

plataformas sólidas de tomada de decisão informadas 

5. Fortalecer os processos de envolvimento das partes interessadas e o 

envolvimento para o bem comum  

6. Cooperação transfronteiriça - teste princípios de compartilha de água, 

eficiência institucional, regras, alocação e ferramentas 



• Eficiência no uso da água 

• Tecnologia e inovação 

• Aumentar o uso de análises de dados abrangentes para impulsionar a 

tomada de decisões mais inteligente 

• Invista na transparência e no compartilhamento de informações além-

fronteiras, aumente a confiança e compartilhe planos 

• Melhor preparação para viver com extrema variabilidade nas chuvas e 

nos recursos hídricos 

• Alta demanda de infraestrutura para o desenvolvimento da água 

• Operação coordenada aprimorada de grandes barragens 

• Sistemas de coleta de dados e troca de informações em toda a bacia 

• Melhorar significativamente o financiamento da gestão de recursos 

hídricos 

 

Perspectiva multidimensional perspective (do que 

precisamos) 



Desafios futos 

     A EMERGÊNCIA DE PAÍSES ESTRESSE PELA ÁGUA NA REGIÃO DA SADC IRÁ DESPOLETAR 

EVENTUALMENTE NOVOS ESQUEMAS DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA EM GRANDE ESCALA. - COMO 

FUNCIONAM ELES ?  

A MODELAÇÃO DE SISTEMAS INTERCONECTADOS LOGO SE TORNARÁ NECESSÁRIA COMO PARTE 

DO APOIO À DECISÃO NA REGIÃO.  

TRANSCENDER LIMITES HIDROGRÁFICOS PARA PARTILHA DE BENEFÍCIOS.  

COMO MELHOR EXPLORAR OS OBJETIVOS DA ZONA COMERCIAL LIVRE E DA INTEGRAÇÃO 

REGIONAL. 



Obrigado!  


