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Resumo
O planeamento dos recursos hídricos é determinante para uma correcta política de gestão
dos recursos hídricos, permitindo articular adequadamente a utilização destes recursos com
o desenvolvimento económico. A nível do País, a Lei de Águas (Lei n.º 6/02 de 21 de
Junho) estabelece a necessidade de elaborar Planos Gerais de Utilização Integrada de
Recursos Hídricos para as bacias hidrográficas, preconizando a gestão integrada dos
recursos hídricos por bacia e a participação das comunidades, bem como de outras
entidades interessadas na gestão das águas e dos diferentes tipos de utilizadores.
O Plano Geral de Utilização Integrada dos Recursos Hídricos (PGUIRH) da Bacia do
Cubango, objecto da presente comunicação, constitui-se como um instrumento de
planeamento necessário à utilização sustentável dos recursos hídricos da bacia hidrográfica
do Cubango, estando a ser elaborado nos conceitos inerentes a uma gestão integrada dos
recursos naturais existentes na bacia, e decorre da decisão do Ministério de Energia e
Águas de promover, através do GABHIC, a realização de um estudo tendente a
desenvolver uma estratégia para a gestão integrada dos recursos hídricos através da
elaboração do PGUIRH, da criação de capacidades técnicas de gestão para a sua
implementação e actualização, do fornecimento de instrumentos de gestão e da criação de
bases para a participação das comunidades e das outras partes interessas e afectadas.
O planeamento do desenvolvimento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do
Cubango deverá ser feito tendo em vista um desenvolvimento sustentável, o combate à
pobreza, o aumento equitativo dos benefícios sociais e económicos para as pessoas que

vivem na bacia e na região e para as restantes partes interessadas, criando melhores
condições para o desenvolvimento económico da região.
A elaboração do PGUIRH do Cubango está estruturado em 4 fases e 4 actividades
complementares, incluindo um inventário completo da situação actual, o diagnóstico das
condições biofísicas, ambientais, institucionais, legais e socioeconómicas, bem como a
elaboração de cenários de desenvolvimento e as medidas e acções a desenvolver.
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