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Gestão da Demanda de Água ao Nível
da Bacia
Os seguintes são exemplos de projectos, instituições e parcerias existentes para gerir a
demanda de água ao nível da bacia hidrográfica.

Gestão de Água para as Cidades Africanas (concluída
ate 2015)
As Nações Unidas reconheceram que muitas cidades africanas precisam urgentemente
de desenvolver e implementar estratégias eficazes de Conservação da Água/ Gestão da
Demanda de Água para utilizarem eficazmente os recursos hídricos limitados. Foi
lançado pelo Centro de Assentamentos Humanos da ONU um projecto colaborativo
(ONU- Habitat) e o Programa Ambiental da ONU (UNEP) dentro da estrutura da
Iniciativa Especial da ONU para a África. O projecto promove políticas e programas
de gestão integrada de água urbana para várias cidades africanas e tem como
prioridade o desenvolvimento e implementação de programas e medidas de Gestão da
Demanda de Água. (Sandstrom e Singh 2004).
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Divisão da Água da Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral
A SADC e os seus países membros adoptaram a Gestão Integrada dos Recursos
Hídricos (GIRH) como uma abordagem regional. A avaliação intercalar do Plano 2 da
Acção Estratégica Regional da SADC (RSAP-2) resultou numa série de
recomendações que incluem a necessidade da Planificação de Desenvolvimento dos
Recursos Hídricos Regionais. Inclui- se nesta recomendação a necessidade de
canalizar esforços para os mecanismos de planificação do desenvolvimento para a
distribuição de água dentro e além dos limites das bacias hidrográficas na região,
com ênfase para as bacias dos rios internacionais (SADC 2005) .Estas iniciativas de
planificação deverão incluir medidas para avaliar e tratar questões de qualidade,
quantidade e demanda de água. O RSAP-2 reconhece igualmente a ligação entre o
alívio da pobreza e a gestão da demanda de água, impulsionados pelo pré- requisito de
acomodar as necessidades de água dos vários níveis económicos (SADC 2005).

Gestão da Demanda de Água no Programa da África Austral
O projecto de Gestão da Demanda de Água na África Austral financiado pela Agência
Sueca para o Desenvolvimento Internacional ( Sida) começou em 1997 com a Fase I,
passando para a Fase II em 2000 (concluído em 2004). A Fase III do Programa de
GDA está a ser apresentado e implementado pelo Banco de Desenvolvimento da
África Austral (DBSA) e continua a ser financiado pela Sida. O objectivo de
desenvolvimento global do programa é "entrincheirar uma cultura de GDA na SADC
que contribua para os seus objectivos de integração regional e combate à pobreza
através da utilização pró- pobre, eficiente e sustentável dos recursos hídricos na região
da SADC". Para obter mais informação sobre este programa visite a página da Internet
( www.wdm- in- sadc.net ).
A nível nacional, discussões contínuas entre o DBSA e o Departamento de Recursos
Hídricos e Questões Ambientais da África do Sul estão a focar a implementação de
um Programa de GDA a Nível Nacional na África do Sul.

A Parceria Mundial para a Água
"A visão da Parceria Mundial para a Água é de um mundo com um abastecimento
seguro de água . [A sua] missão é de apoiar o desenvolvimento sustentável e gestão
dos recursos hídricos a todos os níveis."
A Parceria Mundial para a Água para a África Austral (PMA- AA) pretende promover
a Gestão Integrada de Recursos Hídricos na África Austral através da troca de
informação e experiências. A PMA é uma rede mundial de parceiros que desenvolve e
implementa programas para colmatar lacunas no conhecimento (PMA- AA 2010).
Para obter mais informação sobre a PMA visita a sua página da Internet (
www.gwp.org).
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