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Resumo Executivo
1. Introdução
Os Governos da República de Moçambique e da República Unida da Tanzânia estabeleceram,
recentemente, uma Comissão Conjunta da Recursos Hídricos com o objectivo principal de garantir o
desenvolvimento sustentável e a utilização equitativa dos recursos hídricos comuns da Bacia
Hidrográfica do Rio Rovuma. Os dois governos estão cientes do valor dos escassos recursos hídricos
na Região da África Austral e estão conscientes do facto que os programas conjuntos integrados
sustentáveis de gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos contribuiriam significativamente
para a prosperidade económica, para reforçar a boa vizinhança e para a cooperação em paz.
A gestão da bacia hidrográfica transfronteiriça é uma força potencial da integração regional, do
crescimento económico e do desenvolvimento social. A gestão melhorada dos recursos hídricos
compartilhados contribui para a redução da pobreza, aumenta a segurança alimentar, mantém o
abastecimento adequado da família e promove o desenvolvimento industrial, entre outros
benefícios. É também importante para a protecção das bacias hidrográficas e do ambiente.
Os dois países são membros da SADC, que tem como objectivo final a integração económica regional
entre os seus Estados Membros. A integração regional está a ser promovida através de uma
cooperação estreita entre os países, incluindo o desenvolvimento e a gestão dos recursos hídricos,
particularmente, os cursos de água compartilhados, tais como o Rio Rovuma/Ruvuma.
A Comissão Conjunta de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma,
estabelecida recentemente, está em linha com os principais instrumentos regionais existentes,
nomeadamente:
•

O Protocolo Revisto da SADC relativamente aos Cursos de Água Compartilhados (2000);

•

A Visão da África Austral para Água no Século XXI (2000);

•

A Política Regional da Água (2005);

•

A Estratégia Regional da Água (2005);

•

O Plano de Acção Estratégico Regional sobre o Desenvolvimento e a Gestão Integrada dos
Recursos Hídricos (2005 – 2010).

O Secretariado da SADC, através da Direcção de Infra-estruturas e Serviços (SADC-DIS) coordena a
cooperação regional na área de recursos hídricos. O Protocolo da SADC sobre os Cursos de Água
Compartilhados é o instrumento principal que guia a gestão e o desenvolvimento dos recursos
hídricos na Região. O Protocolo preconiza o estabelecimento de instituições/organizações da bacia
hidrográfica (RBO, sigla em inglês), onde não existe nenhuma, e o reforço das instituições quando
estas já existem; e também preconiza o apoio às RBO para realizarem os Estudos da Bacia e para
elaborarem os seus Planos da Bacia Hidrográfica e mobilizar os recursos para a sua implementação.
Para o efeito, o Secretariado da SADC conseguiu a assistência financeira dos parceiros de
cooperação, incluindo os Governos Alemão e do Reino Unido, e o BAD para alguns destes
programas, incluindo a Iniciativa da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma.
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O Secretariado da SADC, em nome dos estados ribeirinhos da bacia do Rio Rovuma/Ruvuma
recrutou dois consultores, um de cada Estado Membro para que prestassem serviços de consultoria
durante a preparação do Documento sobre as Questões Chave da Iniciativa da Bacia do
Rovuma/Ruvuma. A consultoria está a ser, na sua maior parte, financiada pelos Governos Alemão e
do Reino Unido, no âmbito do Projecto de Gestão dos Recursos Hídricos da SADC/GTZ
implementado na SADC.
2. Objectivo e Resultados projectados
O objectivo geral da consultoria é preparar um Documento sobre as Questões Chave para a
Iniciativa da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma. A consultoria incluiria um levantamento e
uma avaliação de recursos a fim de identificar, avaliar e definir as prioridades das questões comuns
de gestão da água e de recursos conexos na bacia, incluindo problemas, desafios, constrangimentos
e oportunidades na sua exploração, desenvolvimento e gestão.
Com base nas constatações da avaliação de recursos, durante a qual as principais questões teriam
sido identificadas, o objectivo específico é preparar os Termos de Referência para as propostas do
Estudo Abrangente da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma; o Projecto da Definição de
Conceito para as actividades de investimento preliminares e Orçamentos a fim de se
implementarem as propostas do estudo e os projectos preliminares do investimento.
A partir dos objectivos acima, o objectivo primário que se prevê é o Documento sobre as Questões
Chave que conterá os produtos seguintes:
• Levantamento e Avaliação dos Recursos incluindo as Questões e os Desafios principais;
• Termos de Referência para as Propostas do Estudo Abrangente da Bacia Hidrográfica do Rio
Rovuma/Ruvuma para o desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos comuns da bacia;
• Projecto de Definição de Conceito para as actividades piloto dos investimentos precoces na
bacia;
• Estimativas realistas dos custos e orçamentos para a implementação do estudo.

3. Inventário e Avaliação dos Recursos
O Rio Rovuma/Ruvuma forma a fronteira entre Moçambique a República Unida da Tanzânia ao
longo de 650 km a partir da costa e com um comprimento total de cerca de 760 km. A área total da
bacia do Rio Rovuma/Ruvuma é de cerca de 152.200 km2 dos quais 65.39% estão situados em
Moçambique e 34.30% estão na Tanzânia, e 0.31% no Malawi. O Rovuma é um rio perene que nasce
a montante dos seus principais afluentes os rios Lucheringo, Likonde e Lugenda em Moçambique,
nas montanhas de Matagoro no sudeste da Tanzânia. O escoamento anual médio (MAR, sigla em
inglês) do rio Rovuma/Ruvuma para o mar é de cerca de 15km³.
A Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma é estratégica para o desenvolvimento socioeconómico da Região
com um potencial imenso de oportunidades para investimento nas áreas da pesca e do turismo,
transportes e comunicações, água e energia, a agricultura, comércio e indústria.
O rio principal constitui um dos recursos hídricos por explorar e é um recurso comum importante
tanto ambiental como natural nos dois lados do rio. A posição geográfica dos dois países em relação
ao rio principal, que é compartilhado numa base de igualdade, não numa situação a montante e a
jusante, devia influenciar os mecanismos institucionais futuros da Comissão da Bacia do
Rovuma/Ruvuma.
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O capítulo sobre a Avaliação de Recursos oferece-nos as informações gerais sobre a gestão e o
desenvolvimento dos recursos hídricos de Moçambique e da Tanzânia.
Em geral, poder-se-ia afirmar que, nos dois países, o crescimento que deve servir de fundamento ao
alívio da pobreza depende de uma boa gestão dos recursos hídricos. A qualidade de vida das
populações pobres depende do bom acesso à água, da protecção das cheiras e das secas e da
poluição e degradação da terra.
É também apresentada uma descrição detalhada da hidrologia, hidrogeologia e da qualidade da água da
Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma. O escoamento anual médio na foz do rio é de 15.000 milhões de metros
cúbicos (MMC).
A avaliação rápida do Ambiente e dos Ecossistemas mostra que embora a biodiversidade da bacia, em
grande parte, seja indefinida, considera-se que seja de importância regional. É o local onde existem
várias espécies endémicas e outras espécies importantes, incluindo cães selvagens, antílopes e uma
grande população de elefantes. A área inclui várias eco-regiões (Floresta de miombo, Floresta do
Litoral da África Oriental, e a Eco-região da África Oriental) e várias áreas protegidas (Reserva de
Caça Selous, Reserva de Caça Lukwika-Lumesule, Reserva de Msangesi Game, Parque Marinho
Estuarino da Bacia de Mnazi, Parque Nacional de Quirimba e a Reserva de Caça do Niassa) de
importância mundial. Portanto, foi desenvolvido um projecto ambiental e de ecossistemas com o
objectivo de melhorar a gestão da Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma com base na abordagem de
ecossistemas e com a participação plena de todos os intervenientes. As iniciativas GTZ /InWEnt
devem ser postas em destaque.
Relativamente à gestão e desenvolvimento integrados dos recursos hídricos da bacia, em apreciação,
observa-se que há necessidade de reforço dos mecanismos jurídicos e institucionais existentes; de
reforçar o mecanismo regional de cooperação; desenvolver as capacidades técnicas e humanas;
garantir a participação plena dos intervenientes; promover a igualdade de género e o envolvimento
dos sectores privados. Portanto, é muito importante garantir a boa governação e a prestação de
contas capacitando os grupos locais, as ONGs, Organizações comunitárias (CBOs) e encorajando os
processos de tomada de decisão participativos, transparentes e responsáveis, garantindo os direitos
de segurança e a aplicação de um certificado de prevenção de poluição com responsabilidades para
os utilizadores da água, os serviços de água e energia, grupos comunitários e governos locais.

4. Programas e Iniciativas em curso
Foram postos em destaque os programas e as iniciativas principais nos dois países. Estas incluíram:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Gestão dos Recursos Hídricos;
Programas diversos associados à Água;
Banco Africano para o Desenvolvimento/Programa da Água da SADC;
Programa do Corredor de Desenvolvimento de Mtwara;
GTZ e Programa InWEnt;
Parque Marinho Estuarino Mnazi Bay – Rovuma/Ruvuma;
Corporação dos Desafios do Milénio (MCC, sigla em inglês);
Projecto de Abastecimento de Água Rural para as Províncias do Niassa e de Nampula (ASNANI);
Estudos para o estabelecimento de ARA-Norte;
Prospecção do petróleo na Bacia do Rovuma/Ruvuma;
Programa Malonda.
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Para cada um destes programas e iniciativas, são projectados os objectivos e resultados projectados,
planos de acção estratégicos e, nalguns casos, as implicações financeiras e a calendarização. O objectivo
que se teve ao providenciar esta informação é explorar os relacionamentos entre os programas e as
iniciativas existentes e os programas conjuntos e integrados de gestão e desenvolvimento dos recursos
hídricos na bacia.
Os objectivos gerais da Gestão de Recursos Hídricos nos dois países são: (i) desenvolver um plano
sólido de gestão e desenvolvimento de recursos hídricos em todas as bacias hidrográficas dos rios,
para se optimizar a utilização dos recursos hídricos de um modo sustentável para os vários usos em
competição; (ii) promover a boa governação dos recursos hídricos através do empoderamento dos
utilizadores de água, encorajando as tomadas de decisão, de modo participativo e transparente,
desenvolvendo o sentido de apropriação ao nível do utilizador, garantindo os direitos da água como
responsabilidades para os utilizadores da água, grupos comunitários, governos locais e comissões da
bacia; e (iii) reforçar a capacidade dos gabinetes da bacia para tratar das questões dos recursos
hídricos.
Por outro lado, o Documento Conjunto das Questões principais oferece uma descrição concisa do
Projecto de Apoio aos Cursos de Água Compartilhados da SADC para as Bacias Hidrográficas dos Rios
Buzi, Rovuma/Ruvuma e Save cujo objectivo é apoiar a implementação do Protocolo Revisto dos
Cursos de Água Compartilhados. O projecto abordará três áreas identificadas no Plano de Acção
Estratégico Regional da SADC para a Gestão e o Desenvolvimento Integrados dos Recursos Hídricos
(RSAP-IWRMD, sigla em inglês) nomeadamente: (a) avaliação/gestão da água superficial, (b)
avaliação/gestão da água subterrânea, e (c) capacitação.

5. Questões e Desafios Principais
Observou-se que Moçambique e Tanzânia estão a enfrentar desafios complexos na área de gestão e
desenvolvimento dos recursos hídricos, visto que a segurança da água é primordial para a segurança
alimentar, segurança energética, segurança ambiental, sanitária, industrial, e, em geral, para a
segurança nacional social e económica.
Existem ainda várias questões que têm também um impacto significativo nos recursos hídricos em
toda a bacia. As mais significativas incluem os mecanismos institucionais e financeiros inadequados;
quadros jurídicos inadequados para a apropriação, atribuição e gestão dos recursos hídricos; base
pouco sólida do desenvolvimento socioeconómico; bacia capacidade pública para financiar os
investimentos necessários no desenvolvimento dos recursos hídricos; e participação inadequada do
sector privado no financiamento.
O presente DOCUMENTO CONJUNTO SOBRE AS QUESTÕES CHAVE aborda as questões indicadas de
preocupação comum sob oito tópicos temáticos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Questões políticas e jurídicas
Questões de Reforço e de Capacitação Institucional
Avaliação dos Recursos Hídricos
Sistema de Apoio a Dados e Informação sobre os Recursos Hídricos
Questões Ambientais e do Ecossistema
Cooperação e Coordenação Regionais
Sensibilização, Envolvimento e Governação Pública
Gestão de Calamidades (Cheias e Secas)
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Os Termos de Referência para os projectos regionais de cooperação foram elaborados com base nas
questões de gestão dos recursos hídricos identificadas.
6. Termos de Referência para os projectos propostos
6.1 Questões de Política e Jurídicas
i. Objectivo
O objectivo geral é preparar as directrizes políticas e jurídicas da Bacia Hidrográfica do Rio
Ruvuma/Rovuma em conformidade com as legislações, políticas e as estratégias de
desenvolvimento do sector da água dos estados ribeirinhos.
ii. Resultados projectados
O resultado projectado da consultoria é um relatório abrangente contendo as políticas e as
directrizes jurídicas para a gestão e o desenvolvimento sustentáveis dos recursos hídricos
comuns da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma.
6.2 Questões de Reforço e Capacitação Institucionais
i. Objectivo
O objectivo do projecto de Reforço e Capacitação Institucionais é garantir que sejam
estabelecidos o mecanismo institucional eficaz e eficiente e os recursos humanos e técnicos
para a gestão e o desenvolvimento sustentáveis dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica
do Rovuma/Ruvuma.
ii. Resultado Projectado
O resultado projectado da consultoria é um relatório abrangente contendo recomendações
sólidas sobre os mecanismos institucionais reforçados adequados aos níveis nacional e
regional com os recursos humanos e técnicos necessários.
6.3 Avaliação dos Recursos Hídricos
O projecto da avaliação dos recursos hídricos está já integrado no Projecto do BAD/SADC de
Apoio aos Cursos de Água Compartilhados das Bacias Hidrográficas dos Rios Buzi,
Rovuma/Ruvuma e Save para apoiar a implementação do Protocolo Revisto sobre os Cursos
de Água Compartilhados. O projecto BAD/SADC integra cinco componentes: (A)
Desenvolvimento de Monografias e Estratégias da Bacia Hidrográfica, (B) Sistema de Reforço
aos Conhecimento e de Apoio à Informação (C) Gestão Comunitária da Bacia (D) Gestão e
Capacitação do Projecto e (E) Serviços de Auditoria.
A Avaliação dos Recursos Hídricos está precisamente no âmbito da componente de
Desenvolvimento da Monografia e da Estratégia da Bacia Hidrográfica.
6.4 Sistema de Apoio a Dados e a Informação dos Recursos Hídricos
O Documento Conjunto das Questões Chave identificou o Sistema de Apoio aos Dados e
Informação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma como uma
das questões críticas de toda a bacia que precisa de ser abordada imediatamente. Contudo,
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o Projecto do Sistema de apoio aos Dados e Informação dos Recursos Hídricos está já a ser
integrada no Projecto do BAD/SADC de Apoio aos Cursos de Água Compartilhados das Bacia
Hidrográficas dos Rios Buzi, Rovuma/Ruvuma e Save para apoiar a implementação do
Protocolo Revisto sobre os Cursos de Água Compartilhados.
O Projecto do Sistema de Apoio aos Dados e Informação sobre os Recursos Hídricos é
integrado na Componente do Sistema reforçado do Sistema Apoio a Conhecimentos e
Informação (EKIS, sigla em inglês).
6.5

Questões Ambientais e dos Ecossistemas
i. Objectivo
O objectivo do projecto sobre o ambiente e ecossistemas é desenvolver, em colaboração
com outros sectores relevantes, uma estratégia abrangente com acções concretas que
assegurarão a utilização sustentável e equitativa dos recursos naturais comuns da bacia com
base numa abordagem de ecossistema e na participação plena de todos os intervenientes.
ii. Resultado projectado
O resultado projectado incluirá um relatório abrangente da situação do ambiente e dos
ecossistemas da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma com um pacote de
recomendações estratégicas sobre projectos e actividades conjuntas para reforçar a
cooperação e a coordenação regionais na área do ambiente e dos ecossistemas da Bacia.

6.6

Cooperação e Coordenação Regionais
i. Objectivo
O objectivo do Projecto Regional de Cooperação e Coordenação é desenvolver uma
estratégia para projectos e estudos regionais específicos que visam construir a confiança e
reforçar as capacidades dos Estados Membros para negociarem e entrarem em acordos
justos entre si sobre cursos de água compartilhados internacionais com referência especial
para o Rio Rovuma/Ruvuma.
ii. Resultado projectado
O resultado projectado incluirá um pacote de projectos e actividades conjuntos para reforçar
a cooperação e a coordenação regionais na área de gestão e desenvolvimento dos recursos
hídricos incluindo a construção da confiança e os estudos específicos sobre o direito
internacional da água, visitas de estudo similares à Organizações de Bacia Hidrográficas em
África e noutros continentes.

6.7

Sensibilização, Envolvimento e Governação Públicas
O Documento Conjunto sobre Questões chave identificou a Sensibilização, Envolvimento e
Governação Públicas da Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma como uma das questões críticas de toda
a bacia que necessita de ser abordada imediatamente. O projecto de sensibilização,
envolvimento e de governação públicos está já integrado no Projecto do BAD/SADC de apoio
aos Cursos de Água Compartilhados nas Bacias do Buzi. Rovuma/Ruvuma e Save para apoiar
a implementação do Protocolo Revisto dos Cursos de Água Compartilhados.
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O projecto de sensibilização, envolvimento e governação públicos está integrado na
Componente da Gestão Comunitária da Bacia.
6.8

Gestão de Calamidades (Cheias e Secas)
i. Objectivos
O objectivo geral do Projecto de Gestão de Calamidades da Bacia Hidrográfica do Rio
Rovuma/Ruvuma é preparar conjuntos de planos, protocolos abrangentes e coordenados de
preparação, implementação e gestão de calamidades e sistemas conexos de apoio às
tomadas de decisão para a bacia de forma a mitigar os efeitos possíveis das cheias e
comunicar as acções de gestão da seca.
ii. Resultado projectado
O resultado projectado será a análise da probabilidade de cheias na Bacia Hidrográfica do
Rio Rovuma/Ruvuma tanto em Moçambique como na Tanzânia e a extensão correspondente
da inundação. Devem ser produzidos o mapeamento, no mapa em grande escala ou em
formato GIS que delineie a magnitude da área que se prevê para a inundação durante as
cheias de probabilidade especificada.

7.

•

Os planos de preparação para calamidades para toda a bacia devem também ser
elaborados. Os planos devem pôr em destaque a preparação para cheias e Secas e
também a preparação para incidentes que resultem em poluição.

•

Deve ser elaborado o relatório abrangente sobre os Protocolos de Resposta de
Emergência para a bacia e as necessidades de formação.

Projecto de Definição de Conceito do Programa de Investimento Preliminar

O Projecto de Definição de conceito para o programa de Investimento Preliminar derivou das propostas
de projectos dos intervenientes, que foram submetidos durante as consultas estratégicas no terreno.

8. Orçamentos
Finalmente, os Orçamentos para a implementação das propostas do estudo conjunto e para os
projectos de investimento preliminar foram preparados e submetidos para acção.
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1. Antecedentes do Projecto
Os Governos da República de Moçambique e da República Unida da Tanzânia estabeleceram
recentemente uma Comissão Conjunta de Recursos Hídricos com o objectivo primário de assegurar
o desenvolvimento sustentável e a utilização equitativa dos recursos hídricos comuns da Bacia
Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma. Os dois governos estão cientes do valor dos escassos recursos
hídricos na Região da África Austral, e estão conscientes do facto que os programas de gestão e
desenvolvimento conjuntos, sustentáveis e integrados dos recursos hídricos contribuirão
significativamente para a prosperidade económica, o reforço da boa vizinhança e da cooperação
pacífica.
A gestão da bacia hidrográfica transfronteiriça é uma força motriz potencial da integração,
crescimento económico e desenvolvimento social regionais. A gestão melhorada dos cursos de água
compartilhados contribui para a redução da pobreza, aumenta a segurança alimentar, mantém os
abastecimento interno e promove o desenvolvimento industrial entre outros benefícios que traz
consigo. É também importante para a protecção das bacia hidrográficas e do ambiente.
Uma abordagem transfronteiriça regional em gerir os recursos naturais leva a uma maior
compreensão e aceitação das diferenças culturais e a diferenças noutras áreas. Promove e partilha
de recursos e competências, constrói parcerias e contribui para a Paz.

O mandato da SADC e o papel proactivo no estabelecimento da Comissão Conjunta
A Direcção de Infra-estruturas e Serviços do Secretariado da SADC e a respectiva Secção da Água
desempenharam um papel catalítico de importância no estabelecimento da Comissão Conjunta de
Recursos Hídricos de Moçambique/Tanzânia, que está em linha com o seu mandato para
implementar o Protocolo da SADC sobre os Cursos de Água Compartilhados. A Secção da Água tem a
responsabilidade de coordenar a cooperação regional na área dos recursos hídricos. O Protocolo
sobre os Cursos de Água Compartilhados é o principal instrumento de orientação da gestão e
desenvolvimento dos recursos hídricos na Região. O Protocolo preconiza o estabelecimento das
Organizações das Bacias Hidrográficas (RBO, sigla em inglês), quando não existe alguma e o reforço
das instituições já existentes; e, também preconiza a assistência às RBO para realizarem Estudos da
Bacia e na preparação dos seus Planos da Bacia para mobilizar a sua implementação.
O estabelecimento da Comissão Conjunta da Recursos Hídricos Moçambique/Tanzânia não está
somente em linha com as disposições do Protocolo da SADC, mas está também em conformidade
com a Convenção das Nações União de 1997 sobre o Direito dos Usos não Navigacionais dos Cursos
de Água Internacionais; os Princípios de Dublin de 1992; os Princípios do Rio de Janeiro; a Visão da
Água para África; a Política da SADC para Água; o Plano de Acção Estratégico Regional (RSAP) e várias
Declarações do Conselho Mundial da Água.
Os Princípios de Dublin de 1002, por exemplo, estipulam que a água doce é um recurso finito e
vulnerável, essencial à Vida, ao desenvolvimento e ao ambiente. O desenvolvimento e a gestão da
água deve ser baseado numa abordagem participativa, envolvendo utilizadores, planificadores e
responsáveis políticos a todos os níveis, as mulheres desempenham um papel central em
providenciarem, gerirem e salvaguardarem água; e que a água tem um valor económico em todos os
seus usos competitivos e deve ser reconhecida como um bem económico. Os princípios do Rio
sublinharam a necessidade de se considerar a água, não só como um bem económico mas também
como um bem social para suster a vida e o ambiente.
A Visão de África para a Água para 2005 preconiza uma África onde prevalece o uso e a gestão
equitativos e sustentáveis dos recursos hídricos para o alívio da pobreza, o desenvolvimento
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socioeconómico, a cooperação regional e para a conservação do ambiente. É uma visão para África
em que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existe um acesso sustentável ao abastecimento de água e saneamento seguro e adequado
para satisfazer as necessidades básicas de todos;
Existe água suficiente para a segurança alimentar e energética;
A água para suster os ecossistemas é adequada em quantidade e qualidade;
As instituições dos recursos hídricos foram reestruturadas de modo a criarem um ambiente
conducente para a gestão efectiva e integrada da água nas bacias hidrográficas nacionais e
transfronteiriças, incluindo a gestão ao nível mais baixo;
As bacias hidrográficas servem de base à cooperação e desenvolvimento regionais, e são
tratadas como bens naturais para todos os que vivem nas referidas bacias;
Existe um número adequado de técnicos profissionais da água motivados e altamente
competentes;
Existe um sistema efectivo e financeiramente sustentável para a recolha, avaliação e
divulgação de dados para as bacias hidrográficas transfronteiriças;
Existem estratégias efectivas e sustentáveis para superar os problemas relativos aos recursos
hídricos derivados de causas naturais e ou de acções pelo homem;
A água é financiada e a preços que promovem a equidade, a eficiência e a sustentabilidade;
Existe o desejo político, a sensibilidade pública e o empenho entre todos para a gestão
sustentável dos recursos hídricos, incluindo a inserção das questões de género e as
preocupações da juventude e o uso de abordagens participativas.

O enquadramento para se concretizar esta visão apela ao: reforço da governação dos recursos
hídricos; melhoramento da prudência em relação à água; satisfação das necessidades de água
urgentes e reforço da base financeira para o futuro desejado em relação à água.
A Visão apela a um novo modo de pensar sobre a água e a uma nova forma de cooperação regional.
Ao nível regional, apela a parcerias e à solidariedade entre os países que compartilham bacias
hidrográficas comuns. Aos níveis nacionais, exigem mudanças fundamentais nas políticas, estratégias
e quadros jurídicos, assim como mudanças nos mecanismos institucionais e nas práticas de gestão.
Exigirão a adopção de abordagens participativas, a gestão aos níveis mais baixos apropriados, e a
inserção das questões de género e das preocupações da juventude. Ao nível mundial, apelam à
assistência dos parceiros de desenvolvimento de África na mobilização do financiamento inicial para
a preparação dos desenvolvimentos urgentes necessários como fundamentos da gestão sustentável
dos recursos hídricos na Região.
O Sector da Água em perspectiva
As Instituições da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma
Os dois estados ribeirinhos introduziram reformas no sector da gestão dos recursos hídricos, como
descrito nas recentes legislações sobre Água, nas Políticas da Água e nas Estratégias de Gestão e
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos dos respectivos países. A Legislação relativa à Água define
quadros institucionais e jurídicos para o licenciamento e a atribuição água e, como consequência,
prevê a descentralização da gestão da água nas suas fases operacionais no âmbito dos quadros
políticos gerais.
O processo de descentralização coloca as autoridades responsáveis pela gestão da água mais perto
dos utilizadores da água; traz uma maior flexibilidade para reagirem aos eventos inesperados, faz a
ligação entre as estações da rede hidrometeorológica e as necessidades reais da gestão,
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providenciando mecanismos de resolução de conflitos relacionados com a atribuição da água e
também dando às autoridades de planificação ao nível central elementos mais realistas.
Em Moçambique, foram estabelecidas legalmente cinco unidades de gestão descentralizada dos
recursos hídricos em Moçambique (Administração Regional da água - ARAs); e na Tanzânia nove
Gabinetes da Bacia Hidrográfica foram já criados. Do ponto de vista de gestão, a Bacia Hidrográfica
do Rovuma/Ruvuma situa-se no âmbito de ARA-Norte em Moçambique e do Gabinete da Bacia do
Rovuma/Ruvuma na Tanzânia. Tanto ARA-Norte como o Gabinete da Bacia do Rovuma/Ruvuma
foram criados recentemente e ainda têm alguns pontos fracos em termos dos recursos humanos e
da capacidade institucional para desempenhar os seus mandatos de forma eficiente. A fim de
permitir que estas organizações irmãs cumpram os requisitos de sustentabilidade financeira
(recuperação de custos) e institucional (capacitação, recursos humanos, instrumentos de gestão,
quadros políticos e jurídicos apropriados), é necessário que se reforcem as suas capacidades nos
vários domínios.
O Secretariado da SADC, em nome dos países ribeirinhos da bacia hidrográfica do Rovuma/Ruvuma
recrutou dois Consultores , um de cada um dos Estados ribeirinhos para realizarem serviços de
consultoria para a preparação do Documentos sobre Questões chave para a Iniciativa da Bacia do
Rovuma/Ruvuma. A consultoria está a ser financiada primariamente pelos Governos Alemão e do
Reino Unido, no âmbito do Projecto de Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços da
SADC/GTZ. InWent, no âmbito do Programa Transnet da InWent apoiará na área de administração
logística e financeira durante os workshops dos intervenientes.

2. Objectivos e Resultados da Consultoria
2.1 OBJECTIVOS
O objectivo geral da consultoria é preparar um Documento com as Questões Chave (um Documento
de Reflexão) para a Iniciativa da Bacia Hidrográfica do Rovuma/Ruvuma. A consultoria integrará um
inventário e uma avaliação dos recursos a fim de identificar, avaliar e definir as prioridades das
questões comuns da gestão da água e dos recursos que lhe são associados na bacia incluindo,
problemas, desafios, constrangimentos e oportunidades para a sua exploração, desenvolvimento e
gestão.
Com base nas constatações da avaliação de recursos será preparada uma proposta Conjunta do
Estudo Abrangente da Bacia do Rovuma/Ruvuma para o desenvolvimento e gestão dos recursos
hídricos comuns da bacia.

2.2 RESULTADOS
O principal resultado projectado é o Documento contendo as Questões principais e integrando os
produtos seguintes:
i. Inventário e Avaliação de Recursos;
ii. Propostas Conjuntas do Estudo Abrangente da Bacia do Rovuma/Ruvuma com os termos de
referência completos;
iii. Definição do Conceito do Projecto para a implementação em regime piloto das primeiras
actividades de investimento; e,
iv. Estimativas realistas dos custos e orçamentos para a implementação do estudo, incluindo
qualquer outro apoio de ordem financeira ou técnica.
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3. Inventário e Avaliação dos Recursos
3.1 RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO ROVUMA/RUVUMA
3.1.1
i.

Hidrologia
Sistema de Drenagem

O Rio Rovuma/Ruvuma , conhecido como Rio Rovuma em Moçambique, forma uma fronteira
natural entre Moçambique e a República Unida da Tanzânia, numa distância de 650 km a partir da
costa e tem um comprimento total de cerca de 760 km.
A bacia do Rio Rovuma/Ruvuma ocupa uma área total de cerca de 152200 km2 dos quais 65.39% se
situam em Moçambique, 34.30% na Tanzânia e 0.31% no Malawi. O rio é perene com a sua nascente
a montante dos seus principais afluentes os rios Lucheringo, Likonde e Lugenda em Moçambique, e
nas montanhas Matagoro, a sudeste da Tanzânia. O escoamento médio anual (MAR, sigla em inglês)
do rio Rovuma/Ruvuma para o mar é de cerca de 15km³.

Legenda:
Sede Regional
Sede Distrital
Estrada
Rio
Limite regional
Fronteira Internacional
Limite Distrital
Limite da bacia de drenagem

Fig. 1: Sistema de Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma

O baixo Rovuma/Ruvuma é formado pela confluência a 11° 25' S., 38° 31' E. de dois ramos de quase
igual importância, o mais longo do qual, o Lugenda, surge de sudoeste, o outro, que ainda tem o
nome de Rovuma/Ruvuma, vem do ocidente . A sua nascente está localizada num planalto
ondulante, de 1000m de altura, imediatamente a ocidente do Lago Niassa, a 10° 45' S., 35° 40' E.,
como curso superior a correr na direcção do ocidente antes de se voltar para sul e oriente. No seu
curso para leste, o Rovuma/Ruvuma corre perto da base da escarpa de um planalto árido de arenitos
a norte, a partir do qual os cursos de água, que correm em canais profundos que cortaram nas
bordas do planalto, têm quase todos cursos curtos. Na margem oposta o Rovuma/Ruvuma recebe,
para além do Lugenda, o Msinje e Lucheringo, que correm em vales largos de sul para norte. O
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Lugenda nasce nas proximidades do Lago Chilwa, no pequeno Lago Chiuta (570m.), sendo os
pântanos a sul deste separados do Chilwa somente por uma estreita crista arborizada. O curso de
água que emerge do Chiuta passa por um vale pantanoso e desagua no estreito Lago Amaramba, do
qual nasce o Lugenda aparecendo como um curso de água com 27 metros de largura. Mais a jusante,
apresenta grandes variações na sua largura, vendo-se em várias secções longas ilhas arborizadas que
aparecem acima do nível de cheia, e na sua maioria são desabitadas. O rio, em muitos locais, pode
ser atravessado a vau, na estação seca. Na foz tem uma largura de cerca de um quilómetro. O baixo
Rovuma/Ruvuma, que tem muitas vezes meio quilómetro de largura, mas pouco profundo, corre
através de um vale pantanoso orlado por escarpas do planalto com várias pequenas albufeiras
derivadas do rio. O rio principal constitui um dos recursos hídricos não explorados nos dois lados do
rio.
ii.

Clima e Dados climatológicos

A bacia do Rio Rovuma tem um clima tipo tropical. O período mais quente vai de Novembro a
Fevereiro (c) enquanto o período mais fresco ocorre entre Maio e Agosto (c). A distribuição da
precipitação na bacia é unimodal. A estação das chuvas vai de Dezembro a Abril e a estação seca
tem início em Meio e termina em Novembro.
A faixa costeira do Ruvuma é uma zona de planície que é quente e húmida embora as temperaturas
mais para o interior sejam mais baixas e o ar menos húmido. O clima da bacia é influenciado pelos
ventos de monções. Os ventos de sudoeste varrem a bacia durante a estação do verão no hemisfério
sul e durante o verão do hemisfério norte os ventos invertem a sua direcção soprando para sudeste.
No lado da Tanzânia da bacia existem duas estações meteorológicas que são operadas pela Agência
Meteorológica da Tanzânia. No lado de Moçambique, uma estação é operada pelo Instituto Nacional
de Meteorologia (INAM) sediado em Maputo mas com ramos em todo o país. As poucas estações
pluviométricas restantes são operadas pelo Ministério da Água, Ministério da Agricultura,
voluntários, indivíduos, missionários e autoridades distritais. As lacunas em dados constituem um
grande problema na maioria das estações pluviométricas voluntárias. Devido à actividades
económicas limitadas, a Região tem poucas estações meteorológicas se compararmos com outras
Regiões.
iii.

Precipitação

A precipitação é um factor de importância vital para as condições de vida numa região,
primariamente por causa da sua influência directa na produção agrícola e no abastecimento de
água. A duração do período em que a precipitação excede a evapotranspiração potencial é decisiva
para a produção agrícola potencial quando em regime de sequeiro, assim como para a formação do
escoamento superficial e percolação para a água subterrânea necessárias para haver um
abastecimento de água fiável.
A bacia encontra-se bastante seca. A razão disto é que os ventos de monções que dominam o clima
durante a maior parte do ano são relativamente secos, enquanto os períodos de transição que
produzem as chuvas, entre as monções, são muito curtos. O regime de precipitação é tipicamente
do tipo unimodal como uma única estação das chuvas de Novembro até Maio, e condições secas
para o resto do ano. A precipitação média anual é de 800 a 1400 mm.
A variação, comparada todas os anos, é muito elevada. A precipitação pode subir até 2000mm uma
vez em vinte anos e pode descer até 500 mm em vinte anos em locais onde a precipitação anual
média é de 1000 mm por ano. Já foi registada um precipitação máxima de 200 mm em Mtwara.
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iv.

Escoamento

Como indicado anteriormente, o escoamento médio anual na foz do rio é de 15.000 milhões de
metros cúbicos (MCM). Na Região do Rovuma/Ruvuma o escoamento médio anual varia de 400-600
mm/ano na parte ocidental da Região até cerca de 200 mm/ano na parte oriental.
v.

Cheias

Infelizmente, os dados e a informação registados sobre as cheias na bacia hidrográfica do
Rovuma/Ruvuma não estão disponibilizados facilmente. Mas é conhecido que as cheias ocorrem
normalmente na planície aluvial do Rovuma/Ruvuma, onde muitas vezes as culturas agrícolas são
destruídas. Em 1990, registou-se uma precipitação de 500mm em 24 horas, na bacia vizinha de
Nyangao que resultou em desabamento de terras das escarpas do planalto de Makonde causando
cheias severas.
3.1.2 Hidrogeologia
i.

Geologia

A bacia é ocupada, em grande parte, por superfícies terrestres Africanas, pós-Africanas e Costeira
do Congo. A superfície terrestre de Gondwana ocupa uma pequena superfície perto de Songea. A
Superfície terrestre costeira cobre os Distritos de Mtwara e Newala. A superfície terrestre PósAfricana cobre o Distrito de Masasi e parte dos Distritos de Tunduru, enquanto a superfície terrestre
Africana cobre os distritos restantes de Tunduru, Songea e parte de Mbinga.
As zonas costeiras são cobertas na sua maioria por cumes arenosos quaternários nos distritos de
Macomia e Mueda; as rochas metamórficas (gneisses e granitos) podem ser encontradas em quase
toda a região do interior das províncias do Cabo Delgado e do Niassa.
As rochas dominantes da bacia são da formação do Karoo (N.W da província do Niassa) e calcários
cristalinos de Usagara do distrito de Masasi; encontram-se depósitos arenosos continentais e
marinhos paralelos à faixa litoral enquanto os depósitos do período neogénico são muito difundidos.
ii.

Ocorrências de água subterrânea

As prospecções, e outros estudos realizados, mostram que algumas áreas têm grandes potenciais de
água subterrânea. Existem falhas numerosas na bacia cobertas por rochas do sistema de base. O
potencial de água subterrânea pouco profunda é elevado enquanto a água subterrânea profunda é
extraída das zonas de fractura e do solo de cobertura degradado pela acção atmosférica. As
prospecções nestas zonas indicam que 1,300 m3/h de água podem ser extraídos dos furos e
1,250m3/h de poços pouco profundos.
O potencial da água subterrânea é mais elevado na superfície terrestre costeira. Cerca de 1,600m3/h
podem ser extraídos dos furos enquanto a água subterrânea pouco profunda contribui com
600m3/h. Os dados recolhidos até à data, indicam que existe um elevado potencial de água
subterrânea embora se deva considerar o risco de intrusões salinas.
A recarga da água subterrânea é muito elevada nos depósitos de rochas sedimentares da zona
costeira enquanto na faixa Moçambicana menos permeável a recarga é, principalmente nas zonas
de falhas e fendas. Não foram estabelecidos qualquer mecanismo de padrão de recarga ou taxas
anuais de recarga.
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3.1.3 Qualidade da água
Em termos gerais a qualidade da água é boa. Contudo, no caso da água superficial ocorrem grandes
alterações durante a estação das chuvas quando a turvação vai para além dos padrões normais. Ao
longo da costa, os furos e os poços revestidos com profundidades superiores a seis metros tendem a ter
concentrações mais elevadas de cloretos. Em muitos furos a condutividade sobre acima de 2000 uS/cm.
Isto é devido à origem marinha das unidades de rochas sedimentares (Mazamba e Jofane) ou mesmo à
intrusão salina.
Em amostras da água tiradas e analisadas de modo aleatório, algumas fontes de água subterrânea
revelaram elevados níveis de ferro. Por outro lado, a água subterrânea é ácida e corrosiva com muito
dióxido de carbono na maioria das zonas em Mtwara. Nalgumas zonas as amostras da água da bacia
tiradas de alguns furos indicaram ser deficientes em fluoretos. Os níveis são muito abaixo de 1.5 mg/l.
A maioria das fontes de água superficial na bacia estão poluídas bacteriologicamente. A poluição é
maior durante a estação das chuvas quando a maior parte das fontes de água estão contaminadas pelas
águas escoadas que contêm material fecal.
Não existem actividades industriais de preocupação ecológica na bacia. A única possibilidade de
poluição da água superficial e subterrânea resulta dos resíduos não controlados de alguns
Municípios e Distritos. Outras fontes de poluição são provenientes de produtos químicos agrícolas
que escorrem para os rios durante a estação das chuvas. Estes incluem principalmente adubos
químicos, pesticidas e, em grau limitado, os excrementos de animais. Em geral, há necessidade de
monitorizar a poluição industrial, a poluição urbana e poluição agrícola ao nível da bacia.
Existem também riscos de poluição da água devido ao uso da água, não controlado, por actividades
mineiras em pequena escala e também pela eliminação não controlada de resíduos. Por exemplo, as
actividades mineiras de pedras semipreciosas e de ouro estão a aumentar em toda a bacia,
especialmente na zona de Lupilichi, em Moçambique. Mais prejudicial ainda, é o uso de mercúcio na
extracção de ouro, que é perigoso para a vida e para os organismos vivos, tendo sido indicado que o
mercúrio na água está também a aumentar. Isto constitui uma fonte potencial de poluição, tanto da
água superficial como subterrânea.

3.2 AMBIENTE E ECOSSISTEMAS
i.

Ambiente e Ecossistemas na Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma

A Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma representa a separação entre as regiões biogeográficas da África
Oriental e Austral e inclui florestas das planícies costeiras, diversos tipos de florestas, terras húmidas
importantes e mangais. Embora a biodiversidade da bacia seja, em elevado grau, indefinida,
acredita-se que seja de importância regional. É o local de numerosas espécies endémicas e de outras
espécies importantes, incluindo o cão selvagem, antílopes (eland) e uma grande população de
elefantes. A área contém também importantes habitats marinhos e terras húmidas de importância
mundial.
Inclui vários ecossistemas (Floresta Miombo, Floresta Costeira da África Oriental e Ecoregião
Marinha da África Oriental) e várias áreas protegidas (Reserva de Caça Selous, Reserva de Caça do
Niassa, Reserva de Caça Lukwika-Lumesule, Reserva de Msangesi Game, Parque Nacional de
Quirimba e o Parque Marinho Estuarino de Mnazi Bay).
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A área foi sempre considerada como sendo a última fronteira com acesso difícil ou impossível,
especialmente durante a época das chuvas.
Os ecossistemas referidos suportam as comunidades locais e as economias nacionais. A degradação
presente e futura destes sistemas afecta a subsistência e a sustentabilidade da bacia e os esforços a
longo prazo de redução da pobreza. A avaliação das causas profundas das preocupações de natureza
ecológica permitirá o desenvolvimento de medidas de mitigação para a degradação ambiental.
Os meios de subsistências têm como base a exploração directa dos recursos naturais através da
pesca, caça e actividades agrícolas usando os métodos de desmatação por corte raso e queimadas.
Os métodos actuais de exploração de recursos e os sues níveis têm como resultado a exaustão dos
recursos naturais, pondo em riso a sobrevivência das gerações futuras.
ii. Gestão das Reservas Florestais da Bacia
Tunduru é um dos distritos do ecossistema do Rovuma/Ruvuma que tem áreas comparativamente
extensas de captação e de terras baixas. Estas áreas incluem a Reserva Florestal de Sasawala que
também actua como uma floresta de captação para o Rio Nampungu Sasawala, a Reserva Florestal
de Muhuwesi /Área controlada de Caça (Coutada) que é uma área de captação e uma terra baixa
para os Rios Muhuwesi e Msinjiwe e outros rios mais pequenos e afluentes.
Embora as florestas das áreas de captação ofereçam benefícios directos e indirectos tangíveis, dos
quais alguns são concebidos como serviços ambientais, elas estão ameaçadas pela elevada taxa de
desflorestação e pela degradação em geral. Tradicionalmente, a gestão das florestas das áreas de
captação preocupava-se em expandir a área na posse do estado excluindo as comunidades locais.
Esta abordagem resultou numa maior degradação florestal em resultado da procura crescente dos
produtos florestais pelas comunidades locais, devido ao aumento da população e à falta de fontes
de rendimento alternativas. A escassez dos recursos do governo, em termos de mão-de-obra e
financiamento, para gerir efectivamente as florestas das áreas de captação e outras florestas
contribuiu também para o insucesso. Esta razão, e outras, levou ao surgimento da abordagem da
Gestão Participativa das Florestas (PFM, sigla em inglês) com as suas diversas facetas que reflectem
os vários graus de envolvimento das comunidades na gestão dos recursos florestais. A PFM tem dois
cenários principais na Tanzânia, a Gestão conjunta das Florestas (JFM, sigla em inglês) pela qual os
camponeses e o governo, conjuntamente, gerem a floresta, e a Gestão Comunitária das Florestas
(CBFM, sigla em inglês) segundo a qual a gestão das florestas é totalmente da responsabilidade das
comunidades locais. A JFM é adoptada nas florestas das áreas de captação em vista da sua natureza
sensível. A Reserva de Caça do Niassa está também a apoiar a as actividades comunitárias em
alternativas de financiamento. Assim a Reserva de Caça do Niassa apoiou a criação da Associação do
Mel, e da Associação da Pesca. Outras iniciativas públicas/privadas que envolvem as comunidades
estão a ter lugar no distrito de Sanga na província do Niassa.
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Fig. 2: Mapa do Zoneamento Proposto para a Província de Niassa - Moçambique
iii.

Ameaças à formação florestal da bacia hidrográfica

As maiores ameaças às florestas das bacias hidrográficas são: colheita ilegal, intrusão pela
agricultura; assentamentos humanos, exploração mineira e queimadas florestais. Existe também o
problema de arquivos inadequados na maioria dos escritórios dos serviços florestais.
A indústria madeireira ilegal além de prejudicar os meios de subsistência da população no países
mais pobres, causa perdas de receitas para os Governos, distorce os mercados e o comércio, e
sustém os conflitos. Um inventário florestal recente comprovou que a exploração ilegal de madeiras
estava a ter lugar em todas as reservas florestais.
As queimadas são um problema de longa data, tanto para os serviços florestais de Moçambique
como da Tanzânia. Embora as queimadas façam parte do ecossistema nas florestas de Miombo, é
agora comum nas plantações e nas Florestas de Bacias Hidrográficas com consequências sérias.
O rio Rovuma/Ruvuma nasce na floresta da bacia. Esta providencia água para irrigação, para usos
doméstico e industrial. A destruição da cobertura florestal natural altamente diferenciada numa
bacia fluvial tem sempre efeitos negativos na capacidade de captação. Em geral, o escoamento
superficial e a erosão do solo aumentam enquanto o caudal do curso de água mostra uma maior
sazonalidade.
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Alguma da importância económica e ambiental da Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma de cerca de 45 000
há, apoiados pelas florestas da bacia, deve-se à Pesca, Transporte e Ambiente.
Portanto, é importante desenvolver-se um projecto do ambiente e dos ecossistemas com uma Meta
de melhorar a gestão da Bacia do Rovuma/Ruvuma com base numa abordagem do ecossistema e de
participação plena de todos os intervenientes. As iniciativas da GTZ /InWEnt devem ser
intensificadas.
iv. Terras húmidas
As terras húmidas são zonas pantanosas ou zonas baixas que ficam, sazonalmente, sujeitas a
inundações. Possuem solos hidromórficos, características morfológicas transicionais entre
ecossistemas terrestres e aquáticos e suportam plantas hidrófitas e halófitas.
O rio principal é orlado por terras húmidas importantes e tem um estuário substancial e um delta
incluindo superfícies de formações de mangal muito extensas. A bacia suporta a subsistência de
muitos milhares de pessoas, principalmente através da provisão de recursos naturais para a
agricultura de subsistência. A área inclui faixas de floresta costeira de planície e diversos tipos de
floresta mas a sua diversidade biológica ainda não está totalmente descrita embora se pense que
seja de importância regional.
A principal categoria de terras húmidas que se encontra na Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma é a que é
caracterizada por processos deltaicos de rios que desaguam no Oceano Índico e são caracterizadas
por uma topografia plana, relevos de pouca altitude e solos argilosos pesados.
As planícies aluviais são caracterizadas por solos férteis, aluviais de texturas variadas, sendo
parcialmente leves nas represas e nos antigos canais dos rios, e pesados nas zonas dos pântanos. Os
padrões de sedimentação, associados às mudanças na morfologia do rio, resultam em padrões
irregulares de deposição, a topografia é, normalmente, regular com declives suaves.
Todas as terras baixas são potencialmente adequadas para a agricultura pois têm água e uma
elevada fertilidade do solo. Devido às prioridades nacionais ou aos requisitos nacionais, algumas
terras baixas têm outros usos, tais como reservas de caça.
v. Minerais
A bacia é rica em pedras semipreciosas e outros minerais valiosos tais como ouro. Assim, a
exploração mineira é outra forma de utilização de recursos, que tem lugar extensivamente ao longo
dos rios Muhuwesi, Lumeme e Lunyere nos Distritos de Tunduru e Mbinga e Lupilichi no Distrito do
Lago e em Nova Madeira no Distrito de Sanga no lado Moçambicano.
vi. Pesca
A pesca de subsistência, ao longo do principal Rio Rovuma/Ruvuma e dos seus afluentes e, em certo
grau, a recolha de mel das florestas são outras formas do uso dos recursos naturais, que constitui a
base da subsistência de muitas pessoas que residem ao longo da bacia do rio Rovuma/Ruvuma.
Através da iniciativa da Reserva de Caça do Niassa, foi criada a Associação dos Apicultores e a
Associação de Pescadores as actividades foram suportadas na aldeia de Mussoma, perto do Rio
Lugenda, um dos principais afluentes do Rovuma.

Documento sobre Questões Chave da Bacia do
Rovuma/Ruvuma

-10-

Relatório Final

3.3 MECANISMOS INSTITUCIONAIS E JURÍDICOS
Na Tanzânia a Lei da Utilização da Água (Controlo e Regulação), No. 42 de 1974 e emendada pelas
peças de legislação subsequentes, Lei No 10 de 1981, Lei No 17 de 1989 e Lei No 17 de 1989 e a lei
No 8 de 1997. A Secção 8 da Lei acima confere toda a responsabilidade da água da República Unida
da Tanzânia ao Governo.
O ímpeto principal contido na Lei No. 42 de 1974 sobre a Utilização da Água (controlo e regulação)
está relacionado com a concessão de direitos legais ao uso da água. Ainda mais importante, ao
abrigo da Lei acima foram estabelecidos nove Gabinetes da Bacia Hidrográfica que são responsáveis
pela planificação, gestão e coordenação geral dos recursos hídricos. O Gabinete da Bacia
Hidrográfica do Rio Rovuma foi estabelecido ao abrigo da mesma Lei No 42 de 1974.
No lado Moçambicano, existe a ARA Norte que faz a gestão dos recursos hídricos de acordo com a
Lei Nacional da Água de Moçambique, a Política da Água e a Estratégia Nacional dos Recursos
Hídricos (2006) aprovada recentemente.
i. Cooperação Regional
O Rio Rovuma/Ruvuma é compartilhado pela Tanzânia e Moçambique, e a realidade é que existe
uma divisão das responsabilidades da gestão da mesma bacia entre autoridades administrativas
diferentes o que, por necessidade, resulta em abordagens fragmentadas à planificação e gestão dos
recursos hídricos. Outra dimensão é a capacidade em termos de recursos institucionais e humanos
que é necessária para a utilização e gestão dos recursos hídricos e que necessita de reforço contínuo
para superar os desafios.
Salvo se os pontos acima forem geridos conjuntamente, o curso de água compartilhado pode levar a
incerteza e tensões no que respeita a atribuição da água, a ausência de planificação concertada dos
recursos hídricos, Quais são a realidades no terreno? Num esforço para superar os pontos fracos
referidos acima, a Comissão Conjunta de Recursos Hídricos foi formada para gerir os Recursos
Hídricos compartilhados.
ii. Comissão Conjunta de Recursos Hídricos
O Objectivo da Comissão Conjunta de Recursos Hídricos é “actuar com um papel de assessor técnico
junto das partes (Tanzânia/Moçambique) sobre questões relacionadas com a conservação,
desenvolvimento e utilização dos recursos hídricos de comum interesse e identificar as áreas de
cooperação conexas com a Gestão e Desenvolvimento Integrados dos Recursos Hídricos”. Assim, as
funções da Comissão são meramente de natureza técnica e que se deve reunir pelo menos duas
vezes por ano.
O presente mecanismo institucional é fraco em termos do tratamento dos programas da água e na
abordagem aos constrangimentos indicados anteriormente. O facto é que existem duas autoridades
administrativas diferentes, cada uma delas com as suas regras e regulamentos das estratégias
próprias que parecem não ter qualquer ponto de convergência. O actual mecanismo institucional
que se reúne duas vezes por ano, não pode resolver o problema da harmonização em pleno das
regras e regulamentos operacionais das estratégias da bacia hidrográfica do rio.
Um dos objectivos da Comissão Conjunta de Recursos Hídricos para além da prestação de assessoria
técnica é identificar áreas de cooperação relacionadas com a Gestão e Desenvolvimento dos
Recursos Hídricos. A Comissão deve esforçar-se por identificar áreas de cooperação analisando
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novamente o mecanismo institucional para avaliar se com a sua modalidade actual pode concretizar
os objectivos da sua missão.
3.4 GESTÃO E COORDENAÇÃO DO SECTOR DA ÁGUA
Tanto em Moçambique com na Tanzânia, o Sector da Água começou a reestruturar as suas
instituições em linha com os requisitos da descentralização e das reformas políticas dos respectivos
países em linha com a Política de Reforma. Por outro lado, as outras reformas do seu público, em
particular, a Reforma do Governo Local, são contínuas e têm um impacto no sector da água. Até à
data, todos os gabinetes da água da bacia foram estabelecidos nos dois países.
À medida que os Governos mudam as suas funções, de uma função de prestador de serviços para a
de coordenação, formulação de políticas e directrizes, será necessário que e instituam novas
instituições. Os aspectos principais da reforma incluem: separação entre a formulação de políticas e
a regulação por um lado, e a prestação de serviços e implementação no outro;
empoderamento/capacitação; tomada de decisões e implementação descentralizadas ao nível mais
baixo possível; empoderamento/capacitação da comunidade e estabelecimento de instituições do
Governo Central magras e eficientes para a coordenação, formulação de políticas e regulamentos.

3.5 TURISMO E FAUNA BRAVIA
O turismo é outra área que também necessita de ser abordada como uma questão transversal visto
que depende grandemente dos recursos compartilhados no ecossistema.
Os dois países reconhecem a importância da cooperação regional e internacional enfatizando o
aumento dos elos de ligação na área de turismo regional e internacional que impulsionará a
economia de um modo sustentável.
Ao longo do Rio Rovuma/Ruvuma existem várias atracções turísticas, nomeadamente:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

Reserva de Caça do Niassa e o Parque de Turismo Silvestre de Lupilichi com fronteira
nas Águas do Rovuma/Ruvuma;
Rotas migratórias da Fauna Bravia entre a Reserva de Caça de Selous e a Reserva de
Caça do Niassa;
Reserva de Caça de Liparamba (571km2) em desenvolvimento pelo Departamento da
Vida Selvagem do Ministérios de Recursos Naturais e Turismo;
Corredor Ocidental da Área de Conservação Transfronteiriça (TFCA, sigla em inglês) de
Selous-Niassa;
Reserva Florestal de Mwambesi (23400km2);
Reserva de Caça de Lukwika-Lumesule (444km2) ;
A característica do Rio Rovuma/Ruvuma, que na maior parte da sua extensão é típica
da natureza Africana; tem bons locais de observação de pássaros, fotografia e alguma
possibilidade de se observar animais de caça. Existem também grandes “inselberg”
elevações de granito que surgem abruptamente da floresta de Miombo com um leito
de rio arenoso que significativamente caracteriza o rio, dando-lhe um toque turístico.
Existem alguns rápidos especialmente em Tunduru, que podem ser adequados para
canoagem de águas brancas;
A Queda de Água de Nakatuta, que está situada no lado oriental da Reserva de Caça
de Liparamba ao longo do Rio Rovuma/Ruvuma, é outro local de importância para a
conservação da biodiversidade. A área é circundada por floresta de Miombo primária
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espectacular. A área contém um micro ecossistema único, que está ainda por ser
explorado. É uma área potencial para turistas e para os amantes da natureza.

3.6 CAPACITAÇÃO
O Gabinete da Água da Bacia de Mwara e o de ARA Norte estão a atravessar problemas de um
elevado défice de mão-de-obra – tanto de pessoal profissional como de apoio. Há também falta de
escritórios, equipamento e ferramentas. Durante a implementação do programa a Bacia planeia
reforçar a sua capacidade a todos os níveis, nomeadamente:
•
•
•
•
•
•
•

Formação e reciclagem do pessoal existente
Recrutamento de novos técnicos
Reforço dos gabinetes da bacia
Provisão de equipamento técnico
Provisão de viaturas
Reabilitação e expansão das redes de monitorização e observação
Provisão dos laboratórios principais para a análise da qualidade da água, etc.

3.7 PARTICIPAÇÃO DO SECTOR PRIVADO E COMUNITÁRIA
O envolvimento insuficiente dos intervenientes é uma questão que dificulta a gestão dos recursos
hídricos em muitas bacias hidrográficas. A implementação do programa da Comissão do Rio
Rovuma/Ruvuma deve, assim, ser estruturada de tal maneira que garanta a participação plena de
todos os intervenientes na bacia em geral. A sensibilização comunitária e o seu envolvimento são
dois aspectos cruciais, visto que a maioria das comunidades locais retiram uma parte significativa
dos seus rendimentos e do abastecimento alimentar dos recursos hídricos da bacia, ou através do
abastecimento directo de alimentos (peixe, por exemplo), água potável para os seres humanos e
para o gado, transporte, ou através da irrigação das terras cultivadas. Portanto, devem envidar-se os
esforços para que se garanta que as vozes das comunidades sejam ouvidas nos processos de
planificação e implementação e, e para que tenham oportunidades frequentes de contribuir para a
evolução da gestão dos recursos da bacia. As comunidades da bacia devem ser capacitadas com o
apoio para planificarem e gerirem os seus recursos hídricos participando nas tomadas de decisão,
criando organizações de utilizadores, e transferindo as operações e as responsabilidades de
manutenção para o nível da bacia aumentar-se-á a capacitação e promover-se-á a boa governação.
É muito importante assegurar a boa governação e a responsabilidade capacitando os grupos locais,
ONGs, CBOs e encorajando as tomadas de decisão participativas, transparentes e responsáveis,
garantindo a segurança de direitos e licenças obrigatórias de descargas de poluentes com
responsabilidades para os utilizadores dos serviços essenciais de abastecimento de água e energia,
para os grupos comunitários e os governos locais.
A participação do sector privado no financiamento e em toda a gestão e desenvolvimento dos
recursos hídricos deve ser promovida.
3.8 POPULAÇÃO E INFRA-ESTRUTURAS MAIS IMPORTANTES PROJECTADAS
A estimativa da população da Bacia é de 3.200.000 habitantes, dos quais 2.2 milhões estão no lado
da Tanzânia e 1.0 milhões no lado de Moçambique). No lado da Tanzânia, a Sede regional era em
Songea na Região do Ruvuma e Mtwara na Região de Mtwara; as Sedes Distritais na Bacia são em
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Songea, Mtwara, Tunduru, Masasi, Newala, e Tandahimba na Tanzânia; e Mueda, Muemba, Majune,
Mecula, Palma, Sanga, Lichinga, Lago e Ngauma no lado de Moçambique.
Muitos milhares de pessoas, na sua maior parte agricultores e pescadores, dependem do Rio
Rovuma/Ruvuma para a sua subsistência. O desenvolvimento e a infra-estrutura na Bacia do
Rovuma/Ruvuma são mínimos, presentemente, embora se espere que isto mude com o início do
Corredor de Desenvolvimento de Mtwara que ligará Malawi e a Zâmbia à costa, através do Bacia do
Ruvuma.
Definiram-se as prioridades dos principais investimentos em infra-estruturas que foram projectados
no âmbito do processo do Corredor de Desenvolvimento de Mtwara. Estas são (a) a estrada Dar-essalaam-Kilwa-Kibiti-Ndundu-Somanga-Nangurukuru-Lindi-Mingoyo-Mtwara; (b) a estrada MtwaraMasasi-Tunduru-Songea-Mbamba Bay, (c) a Ponte da Unidade 1 sobre o Rio Rovuma/Ruvuma em
Ntambaswala, no distrito de Masasi, região de Mtwara na Tanzânia e Negomano, distrito de Mueda,
província de Cabo Delgado em Moçambique e (d) a Ponte da Unidade 2 sobre o Rio
Rovuma/Ruvuma em Kivikoni, distrito rural de Songea, na região de Ruvuma na Tanzânia e Lupilichi,
distrito de Lupilichi, província do Niassa, em Moçambique.

4. Programas e Iniciativas em curso
4.1 MOÇAMBIQUE
4.1.1 Corporação do Desafio do Milénio (MCC)
A Corporação do Desafio do Milénio é um Projecto financiado pelos Estados Unidos da América com
o objectivo primário de redução da pobreza e desenvolvimento económico através do reforço da
capacidade produtiva da população, através do aumento dos rendimentos familiares, da criação de
postos de trabalho e da redução da subnutrição nos distritos seleccionados.
O Projecto MCC inclui várias componentes, nomeadamente, Transporte que prevê o aumento do
acesso aos mercados, serviços, redução dos custos de transportes a fim de facilitar o comércio e
expandir a rede transportes na região norte de Moçambique, melhorando os serviços de
saneamento, e o abastecimento da água rural e urbano. O projecto cobrirá a região norte de
Moçambique incluindo ARA Norte.
4.1.2 Projecto de Abastecimento de Água Rural para as Províncias de Niassa e Nampula (ASNANI)
O Projecto é financiado pelo Banco Africano para o Desenvolvimento (BAD) calculando-se que os
custos sejam em cerca de USD 25.000.000, 00 (Vinte e cinco Milhões de dólares americanos). O
projecto visa implementar um programa integrado de abastecimento de água e saneamento, nas
Províncias de Nampula e do Niassa. Direcciona-se também à capacitação e desenvolvimento
institucional, educação, construção de infra-estruturas do abastecimento de água e saneamento e
apoia o estabelecimento do mercado interno para bombas manuais e peças sobressalentes. O
projecto tem a duração de cinco (5) anos.
O Projecto ASNANI está em linha com a Política Nacional da Água relativamente ao papel do governo
de regulador, implementar e facilitar o processo de criação de um ambiente adequado para a
participação dos intervenientes na gestão, funcionamento e manutenção das fontes de água.
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4.1.3 InWEnt
InWEnt também apoiou o Estudo para o Estabelecimento da Comissão da Bacia do Rovuma (Fórum
de Intervenientes no lado Moçambicano).
4.1.4 Estudos para o Estabelecimento de ARA-Norte
Em conformidade com a Lei da Água, relativa à descentralização da Gestão dos Recursos Hídricos, a
Direcção Nacional da Água realizou um estudo para o Estabelecimento de ARA-Norte.
O Estudo descreve os passos que têm de ser tomados para o Estabelecimento de ARA-Norte, tendo
em conta a conjuntura local e regional e a perspectiva do equilíbrio entre os objectivos de autosustentabilidade do ARA Norte e os objectivos da Gestão dos Recursos Hídricos. O Estudo define
também as actividades a serem realizadas pela DNA a fim de providenciar as directrizes para a
equipa de gestão de ARA Norte e ajudar esta organização estabelecida recentemente a ser mais
eficaz.
4.1.5 Prospecção de petróleo na Bacia do Rovuma
A pesquisa do petróleo na Bacia do Rovuma é contínua, com a prospecção a estender-se das
províncias de Nampula (porto de Nacala) e Cabo Delgado até ao Rio Rovuma que faz fronteira com a
Tanzânia, numa extensão de 60 mil quilómetros quadrados.
A prospecção do petróleo está a ter lugar na parte marinha (ao largo) e no continente (em terra) e
consiste de levantamentos geológicos e geofísicos e também da construção de furos. O investimento
total neste projecto é de cerca de 300 milhões de Dólares Americanos que serão usados para a
construção de 8 furos nas cinco áreas onde o levantamento será realizado. O projecto
disponibilizará, igualmente, o valor de 1.3 milhões de USD para actividades económicas e sociais e
cerca de 1.5 milhões de USD para capacitação do pessoal técnico em várias áreas.
4.1.6 Programa Malonda
Malonda é um programa financiado, conjuntamente, pelo governo de Moçambique e a Agência
Sueca da Cooperação e Desenvolvimento Internacional que procura apoiar o Sector privado da
província do Niassa. Uma das principais prioridades deste programa é melhorar as condições de vida
das populações que vivem nas zonas rurais, através do melhoramento da agricultura e da
comercialização de produtos agrícolas. A longo prazo, o programa prevê o desenvolvimento das
actividades de agro-indústrias.
O programa apoia várias actividades, nomeadamente micro financiamento, esquemas de regadio
(esquemas de produtores sob contrato), centro comercial, turismo, etc.
O objectivo primário do Programa Malonda é reduzir a pobreza na provincial do Niassa, através do
reforço das instituições do sector privado.
4.1.7 Outros projectos
O projecto prioritário para o Norte de Moçambique inclui um programa de apoio ao
desenvolvimento do sector privado na agricultura, transporte e turismo; concessões florestais,
expansão da exploração de mármores e de grafite e o ecoturismo com baste na conservação da
natureza.
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Os investimentos a longo prazo incluem a exploração de outro na zona de Lupilichi, na Província do
Niassa (a exploração está a ser feita de um modo rudimentar e mesmo clandestino), a exploração de
carvão e alumínio em Maniamba e o desenvolvimento das reservas de gás perto de Mocímboa da
Praia.

4.2 TANZÂNIA
4.2.1 Programa de Desenvolvimento do Sector da Água
Objectivos e Metas Gerais
O Programa de Desenvolvimento do Sector da Água para 2006-2025 (WSDP) foi preparado com os
objectivos gerais de contribuir para a redução da pobreza através de melhoramentos na governação
da gestão dos recursos hídricos e na prestação de serviços de abastecimento sustentável da água e
de saneamento.
O Programa tem como objectivo aumentar a cobertura do abastecimento de água nas zonas rurais e
pequenas cidades (abaixo de 50.000 habitantes) de 54% em 2005 para 65% até 2010, 79% até 2015
e para 90% até 2025. O acesso a água potável aumentará de 74% em 2005 para 90% até 2010, para
95% até 2015; e para 100% até 2025. A cobertura dos serviços de esgotos aumentará de 17% em
2003 para 30% até 2010 e para 100% até 2025. A curto prazo as metas da gestão dos recursos
hídricos são avaliar e facilitar o desenvolvimento de novas fontes de água para todos os utilizadores,
a distribuição equitativa dos recursos hídricos e o estabelecimento de planos de gestão e
desenvolvimento integrado dos recursos hídricos.
Componentes do Programa
O WSDP tem quatro componentes, nomeadamente: Componente 1: Gestão e Desenvolvimento dos
Recursos Hídricos (WRMD, sigla em inglês); Componente 2: Serviços Nacionais de Abastecimento de
Água e Saneamento (NRWSS), Componente 3: Serviços Nacionais de Abastecimento de Água e
Esgotos (UWSS), e Componente 4: Reforço e Capacitação do Sector Institucional. As características
principais das quatro componentes do WSDP estão reflectidas abaixo:
Componente 1: Esta componente direcciona-se ao reforço da capacidade institucional melhorando a
gestão dos recursos hídricos, através de: (a) reforço da 9 instituições da bacia e dos seus sistemas de
gestão para planificação, gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos e intervenção para reduzir
o stress; (b) coordenação e desenvolvimento do desenvolvimento e implementação dos planos de
gestão integrada dos recursos hídricos, e (c) implementação da gestão dos recursos hídricos
prioritários (finalidade única e múltipla) e de investimentos de desenvolvimento.
Componente 2: Esta componente providencia apoio a todos os governos locais no aumento da
provisão de serviços rurais de abastecimento de água e saneamento na concretização dos Objectivos
de Desenvolvimento do Milénio (ODM).
Componente 3: A presente componente oferece apoio a Dar es Salaam, a todas as capitais
regionais e distritais, e empresas registadas oficialmente de fornecimento de serviços essenciais na
concretização dos ODM.
Componente 4: A presente componente providencia: (i) apoio para a operacionalização da nova
função do Ministério da Água, (ii) assistência ao reforço das capacidades de planificação e
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operacionais; (iii) apoio à coordenação do sector e ao reajustamento das políticas, e (iv) apoio à
capacitação do sector.
A implementação do dia-a-dia dos subprogramas é delegada a entidades de implementação com
objectivos específicos: (i) Ministério da Água – para o Reforço e Capacitação Institucional, (ii) BWOs
– para a Gestão dos Recursos Hídricos ao nível da bacia, (iii) Autoridades do Governo Local – para o
abastecimento de água e saneamento rural; e (iv) Autoridades de Abastecimento de Água e Esgotos
Urbanos – para o abastecimento de água e serviços de esgotos urbanos.
Cada um dos subsectores apresentam os seus desafios próprios mas a Política Nacional da Água,
conjuntamente com a estratégia Nacional de Desenvolvimento do Sector da Água providencia a base
sólida para o sucesso na prestação de serviços no IWRM e WSS.
Mecanismo de Coordenação e Diálogo

Diá
álogo e
Estrutura de Di
Coordena
Coordenaç
ção

A fim de assegurar a concretização dos objectivos de MKUKUTA e de ODM para o sector da água, o
foi estabelecido um grupo de trabalho do Sector que reúne o Governo e os seus parceiros principais
de desenvolvimento do sector e as organizações da sociedade civil com o objectivo de coordenação
e diálogo. O diagrama que se segue (Fonte: Relatório Anual da Situação do Sector da Água 2006/07)
dá uma visão geral do quadro de supervisão, coordenação e monitorização e avaliação anuais do
sector.

Funções: em nome de FS, MdA,
ligação com intervenientes e
DPs, funções de secretariado
para WSWG e JWSR,
documentação e relatórios,
coordenação do diálogo

MdA
Equipa de
Diálogo e
Coordena
ção

Grupo de Trabalho
Temátio
(Bimensal)
Monitorização do
Desempenho do
Sector

Avaliação
Conjunta da
Água (anual)
Resp e decisores
do Gov.
Intervenientes
DPs, sociedade
civil

Grupo de Trabalho para o
Sector da Água
FS para Água
Repr. Sénior de intervenientes
chave, incl. DP e CSO

Grupo de Trabalho
Temático
(bimensal)
Planificação e
Financiamento do
Sector

Funções: debater escolhas
políticas e eficácia de gastos,
monitorizar o desempenho,
avaliar estratégias, acordar
sobre futuras iniciativas

Funções: monitorizar o
progresso, debater os desafios
no progresso, cons ultas e
decisões.

Funções: Partilhar
informações, consultar sobre
decisões, debater sobre
desafios no progresso,
coordenar os contributos dos
DPs, coordenar AT.

Grupo de
Trabbalho
Temático
(bimensal)
Desenvolvimento
e Capacitação
Institucionais

Grupo de Trabalho
Temático (bimensal)
Saneamento e
Higiene

Grupos Temáticos de Trabalho
Reune-se numa base regular. Os Membros serão profissionais do Gov./Ministérios, ONGs e
DPG. As questões transversais tais como VIH e SIDA, Género, Ambiente, serão inseridas nos8
temas

4.2.2
i.

Sectores e Políticas conexos à Água
Sectores conexos à Água

Totalmente consistente com a NAWAPO e o Programa e a Reforma da Função Pública e do Governo
Local, o Ministério da Água reforçará também os seus elos de ligação com outros gestores de
recursos. Embora o MdA tenha a responsabilidade da água superficial e subterrânea, incluindo a
conservação e protecção dos recursos hídricos, as áreas das bacias hidrográficas que controlam a
quantidade e a qualidade dessa água estão sob a responsabilidade do Ministério dos Recursos
Naturais e Turismo (MRNT) e do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA). O MRNT
tem a responsabilidade alargada sobre questões da terra, agrupadas em quatro departamentos –
florestas e apicultura, fauna bravia, pesca e turismo. As actividades florestais estão muitas vezes
associadas ao escoamento das bacias hidrográficas e a protecção das áreas de drenagem/bacias é
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uma responsabilidade do Departamento de Florestas. O Departamento da Fauna Bravia tem a
responsabilidade directa sobre a gestão e a sustentabilidade dos recursos da fauna. Ao mesmo
tempo, o MASA tem a responsabilidade do desenvolvimento de irrigação, o maior utilizador de
água, e das actividades agrícolas, através do seu uso de agro-químicos e maneio intensivo do gado,
que são também fontes primárias de poluição da água.
O Ministério da Energia e Minerais (MEM) tem uma função significativa na gestão dos recursos
hídricos visto ter a responsabilidade global pela Tanzânia Electrical Supply Company (Empresa de
Abastecimento de Energia da Tanzânia (TANESCO)), um utilizador importante não-consumptivo da
água. A instituição dos Parques Nacionais da Tanzânia (TANAPA) está também interessada na
gestão sustentável dos recursos hídricos, visto ser um utilizador importante a jusante em muitas
situações. Enquanto o uso da água nos parques é insignificante em termos do volume total de água,
ele é crítico para os parques, peixes e fauna bravia e turismo, em geral.
A Divisão do Ambiente no Gabinete do Vice-Presidente, e o Conselho Nacional de Gestão do
Ambiente (NEMC) são responsáveis pela gestão do ambiente, providenciando a política e a
legislação global e os procedimentos e directrizes da EIA. A Autoridade de Desenvolvimento da
Bacia de Rufiji (RUBADA, sigla em inglês), sendo a autoridade registada para a Bacia de Rufiji,
também tem um interesse crítico na Bacia de Rufiji.
O Ministério da Terra e do Ordenamento Humano está também preocupado com os recursos
hídricos, particularmente com a disponibilidade de água potável para os agregados urbanos. Mesmo
o Ministério de Comunicações e Transporte está preocupado com os recursos hídricos visto que a
construção de auto-estradas perturba os padrões de escoamento e aumentar os níveis de
assoreamento do rio. O Ministério de Comércio e Indústria debruça-se sobre as necessidades de
água industrial e as necessidades em termos de eliminação de efluentes.
As Organizações Não-Governamentais (ONGs) estão também a desempenhar um papel cada vez
maior no desenvolvimento relacionado com a água. Isto está enfatizado no Programa da
Reestruturação da Administração Pública e Governo Local, onde as ONGs são reconhecidas como
parceiras chaves na promoção do desenvolvimento rural, o que significa que elas têm também um
ligação directa com os recursos hídricos.
ii. Políticas Sectoriais Conexas
As políticas sectoriais conexas incluem o seguinte:
Política da Saúde: destaca a necessidade de abastecimento de água adequado e de saneamento
básico para minimizar os riscos de doenças transmitidas pela Água, que estão entre os maiores
perigos para a saúde no país.
Política do Ambiente: direccionada a garantir que a planificação e a implementação das iniciativas
relacionadas com os recursos hídricos sejam realizadas de um modo integrado, e segundo um modo
que protege as áreas das bacias hidrográficas e a sua flora. Isto será alcançado através da realização
de Avaliações do Impacto Ambiental (AIA) e da implementação de medidas de mitigação
apropriadas.
Programa de Reestruturação do Governo Local (PRGL): O objectivo geral do PRGL é melhorar a
prestação de serviços fazendo com que as autoridades locais sejam mais democráticas e autónomas
no âmbito do quadro estabelecido pelo governo central.
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Política e Estratégia de Desenvolvimento Rural (PEDR): A PEDR actua como uma plataforma onde
as políticas do dos ministérios sectoriais são coordenadas, harmonizadas e integradas para dar ao
processo do desenvolvimento rural uma ideia geral integrada.
Política da Terra e de Ordenamento Territorial: reconhece a existência de assentamentos humanos
não planeados na maioria dos centros urbanos. Apela ao melhoramento desses assentamentos
através da provisão de serviços e infra-estruturas básicos, tais como estradas, abastecimento de
água e saneamento.
Política relativa às Actividades Florestais: sublinha o facto de que a pressão demográfica e a gestão
inadequada das florestas contribuíram para a degradação das áreas florestais, causando a escassez
da água. Promove o estabelecimento de novas reservas florestais nas bacias para a gestão das bacias
e conservação do solo em zonas críticas da bacia.
Política Energética: A energia hidroeléctrica é sublinhada como uma fonte de energia viável e menos
dispendiosa. Mais de 60% da energia eléctrica é gerada através de estações de energia
hidroeléctrica, e, mais fica disponível para o desenvolvimento. Embora a energia hidroeléctrica não
seja um utilizador consumptivo de água, ela requer grandes reservatórios de armazenamento
situados nas áreas com elevadas perdas por evaporação, com gestão segura das represas e
reservatórios, resolução de conflitos com utilizadores da água a jusante e a montante, gestão das
cheias e minimização dos impactos negativos no ambiente.
Política Agrícola: promove o uso da irrigação para melhorar a segurança alimentar, aumentar a
produtividade e os rendimentos agrícolas e produzir culturas de rendimento. A concretização das
metas antecipadas em agricultura e pecuária necessitará de uma contribuição considerável de água
como um recurso básico para o desenvolvimento da agricultura. Com a disponibilidade dos recursos
hídricos nos lagos, reservatórios e nos rios, há um bom potencial para o desenvolvimento da
agricultura através da irrigação que aproveitará estes recursos e, assim, são necessárias as práticas
de gestão efectiva de recursos no futuro.
A Visão de Desenvolvimento da Tanzânia para 2025: A Visão do Desenvolvimento não é tanto uma
política mas oferece um quadro orientador para todas as outras políticas pelo menos até ao ano
2025. A visão é de uma Tanzânia que passe de um país menos desenvolvido (LDC) para um país de
rendimentos médios até 2025, com um elevado nível de desenvolvimento humano. A economia
deve ser transformada de uma economia agrícola de pouca produtividade para uma economia semiindustrializada.
Foi desenvolvida uma Estratégia Nacional do Sector da Água (NWSDS, sigla em inglês) para abordar
os desafios do Sector da Água no processo de concretização de todas as metas previstas na
Estratégia Nacional para Crescimento e Redução da Pobreza (MKUKUTA) até 2010, para os
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio até 2015 e para contribuir para as metas de 2025 na
concretização da Visão Nacional da Tanzânia até 2025.

4.3 BANCO AFRICANO PARA O DESENVOLVIMENTO/PROGRAMA DA ÁGUA DA SADC
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i.

Antecedentes

O objectivo do Projecto de Apoio aos Cursos de Água Compartilhados da SADC para as Bacias do Rios
Buzi, Rovuma/Ruvuma e Save é apoiar a implementação do Protocolo Revisto da SADC relativo a
Cursos de Água Compartilhados. O projecto abordará três áreas identificadas no Plano de Acção
Estratégico da SADC para a Gestão e Desenvolvimento Integrados dos Recursos Hídricos (RSAPIWRMD, sigla em inglês) nomeadamente: (a) avaliação/gestão da água superficial, (b)
avaliação/gestão da água subterrânea e (c) capacitação. O RSAP-IWRMD é um parte integrante do
Protocolo Revisto dos Cursos de Água Compartilhados que é direccionado à criação de um ambiente
conducente para a gestão conjunta dos recursos hídricos regionais na Região da SADC. O RSAP está
integrado no Plano Indicativo Estratégico de Desenvolvimento Regional (RISDP), o modelo a ser
seguindo para a integração e cooperação regionais.
ii.

Meta e Objectivo do Projecto

A Meta do Projecto é garantir o desenvolvimento da gestão integrada dos recursos hídricos e o
desenvolvimento das infra-estruturas físicas conexas que contribuem para a integração regional e
para a redução da pobreza.
O Objectivo do Projecto é garantir um quadro sustentável para uma planificação e gestão integrada
dos recursos hídricos compartilhados nas Bacias Hidrográficas dos Rios Buzi, Rovuma/Ruvuma e
Save, para o desenvolvimento e apoio da subsistência melhorada das comunidades locais.
iii. Descrição do Projecto
O projecto consistirá de cinco componentes, nomeadamente (A) Desenvolvimento de Monografias e
Estratégias da Bacia Hidrográfica, (B) Sistema Reforçado de Apoio a Conhecimento e Informação (C)
Gestão Comunitária da Bacia, (D) Gestão e Capacitação do Projecto (E) Serviços de Auditoria.
iv. Custos do Projecto
O custo total do projecto, depois de impostos e de direitos aduaneiros é de cerca de UA 10.43
milhões, dos quais 75% é o custo estrangeiro e 25% é o custo local. ADF financiará o custo total em
divisas (UA 7.84 Milhões) e parte do custo local (UA 1.54 Milhões). Os três Estados Membros da
SADC, através do Secretariado da SADC, contribuirão com o saldo dos custos locais no montante de
UA 1.05 milhões.
v.

Implementação do Projecto

A Agência Executora é o Secretariado da SADC através da sua Secção da Água, da Direcção de Infraestruturas e Serviços. As instituições de Gestão das Bacia Hidrográficas (RBMI) serão as Agências de
Implementação do Projecto (PIAs, sigla em inglês). Os escritórios de ZINWA-Save e de ZINWARunde, no Zimbabwe e ARA Centro em Moçambique executarão as actividades do projecto nas
Bacias do Save e do Buzi. O Gabinete da Bacia do Ruvuma na Tanzânia e o Gabinete de ARA Norte
em Moçambique implementarão as actividades do projecto na Bacia do Rovuma/Ruvuma. O
projecto será implementado durante um período de 48 meses.
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4.4 CORREDOR DE DESENVOLVIMENTO DE MTWARA
O Corredor de Desenvolvimento de Mtwara (MtDC, sigla em inglês) é uma Iniciativa de
Desenvolvimento Espacial que é apoiada por 4 países directamente afectados, nomeadamente,
Tanzânia, Malawi, Zâmbia e Moçambique. Os esforços de desenvolvimento do MtDC estão a ser
liderados pela SATCC-UT no âmbito do enquadramento da SADC. O Corredor tem um comprimento
de aproximadamente 850 km indo de Mtwara a oriente (Porto do Oceano Índico) à Baía de Mbamba
ou Manda a ocidente (Lago Niassa).
A Tanzânia possui cerca de 300mt de reservas de carvão comprovadas. Entre os 10 jazigos de carvão
na Tanzânia, o Jazido de Carvão de Mchuchuma-Katewaka tem uma reserva total de 536mt das
quais 159mt estão classificadas como comprovadas (Mchuchuma - 125mt e Katewaka - 34mt). As
camadas de carvão são de qualidade térmica superior e, essencialmente, não-coque.
A energia segura e de custo eficaz é essencial para o desenvolvimento da indústria mineira em
crescimento acelerado e, subsequentemente, da Economia Tanzaniana. Os estudos de Viabilidade
realizados pelo NDC demonstraram amplamente que o projecto da mina de carvão de Mchuchuma e
da Estação de Energia Térmica é viável do ponto de vista técnico e financeiro e assegurará o
abastecimento de energia diversificado, seguro e sustentável para satisfazer a procura de base dos
vários sectores da economia.
Os projectos de desenvolvimento no âmbito da Iniciativa de Desenvolvimento Espacial do Corredor
de Mtwara incluem:
•
•
•
•
•

A Ponte da Unidade sobre o rio Rovuma/Ruvuma entre Negomano em Moçambique e
Mtambaswala na Tanzânia;
A Estrada da Baía de Mbamba, quase 900 km do Lago Niassa a Mtwara, que ligaria
eficientemente o Malawi, Moçambique e o norte de Moçambique;
Um oleoduto na mesma rota do porto de Mtwara até à Baía de Mbamba;
Um batelão pesado para ligar a Baía de Mbamba com a Baía de Nkhata no outro lado do
leito no Niassa; e
O porto de águas profundas e o porto de Mtwara deve ser alargado e as operações
melhoradas.

Há planos para a interligação das redes energéticas da Zâmbia, Malawi e Tanzânia e para a
exploração das enormes reservas de carvão de Mchuchuma para geração de energia eléctrica que
podia suplementar o abastecimento de energia de Malawi e Moçambique.
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Fig. 3: Mapa do Corredor de Mtwara
Desenvolvimento do Turismo potencial no Corredor
O Corredor de Mtwara tem um potencial único para turismo com praias virgens e águas claras do
Oceano Índico, um parque marinho assim como zonas de conservação no interior e áreas de lazer de
água doce no lago.
•

•

•

•

•
•

O Parque marinho da Bacia de Mnazi é um rico ecossistema marinho como um grau
elevado de biodiversidade (mais de 40 espécies marinhas identificadas até à data) indo
desde o sul de Mtwara até à fronteira de Moçambique.
Mikindani, com o seu famoso Mercado de escravos e as ruínas da prisão, foi o ponto final
das caravanas de escravos do interior atravessando o lago e prosseguindo até ao cerne da
África, entre o último séc. XV até ao século 18.
Três pequenas reservas de caça ao longo do lado da fronteira da Tanzânia, assim como a
maior no mundo, a Reserva de Caça de Selous um pouco mais para o norte, e logo a sul da
fronteira de Moçambique está a remota Reserva de Caça do Niassa.
Estendendo-se por várias centenas de quilómetros entre as duas reservas encontramos o
corredor natural de elefantes, o Corredor Ocidental, que á a Área de Gestão da Fauna
Bravia com o controlo e gestão ao nível da aldeia.
O povo do planalto Makonde é muito conhecidos pelas suas esculturas elaboradas em paupreto.
Mais de uma dúzia de espécies de dinossauros foram escavadas dos vastos leitos de
dinossauros em Tendunguru quase há um século, incluindo um esqueleto completo do
maior dinossauro jamais conhecido, o brachiosaurus brancai, agora em exposição no
Museu de História Natural em Berlim.
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4.5 GTZ E INWENT
A República Federal da Alemanha tem apoiado a República Unida da Tanzânia desde 1987 na área de
protecção e uso sustentável da fauna bravia. A conservação dos recursos naturais é uma das três
áreas de intervenção na cooperação para o desenvolvimento. Os principais projectos conjuntos
incluem: o Programa de Conservação Selous; o Parque Nacional Saadani; o Programa de
Conservação e Desenvolvimento Katavi-Rukwa; a Gestão Comunitária dos Recursos Naturais; e os
Serviços Técnicos sobre a Política relativa à Fauna Bravia.
A promoção da cooperação transfronteiriça na Gestão dos Recursos Naturais em Ecossistemas
Compartilhados constitui uma iniciativa conjunta apoiada pelo InWent e pelos Programas de
Reestruturação do Sector da Água e da Fauna Bravia da GTZ na Tanzânia.
Os ecossistemas estendem-se, muitas vezes, através de fronteiras políticas e as actividades num país
ou jurisdição podem afectar significativamente os seus vizinhos. Em toda a África, os processos dos
ecossistemas são perturbados pela fragmentação do habitat, pelas migrações da fauna bravia que
são bloqueadas, pelos regimes de incêndios não naturais e pelos caudais dos rios estabilizados ou
reduzidos. Isto tudo ameaça a biodiversidade e a gestão sustentável da terra. A harmonização das
políticas através das fronteiras nacionais e a colaboração na gestão dos ecossistemas
compartilhados podem reduzir as ameaças e trazer benefícios múltiplos.
Reserva de Selous – ecossistema de floresta miombo no Niassa cobre 150.000 km2 e estende-se pela
Tanzânia entrando na vizinha Moçambique. Dois terços da área são protegidos através da Reserva
de Caça Selous que com cerca de 48.000 km2 é a maior zona de África protegida. É também a mais
antiga, desde 1896 e declarada Património da Humanidade pela UNESCO; e a Reserva de Caça do
Niassa, a maior área de conservação cobrindo 42.000 km2. Em conjunto estas reservas constituem a
maior área de distribuição de elefantes e são povoadas pelas mais importantes populações de
búfalos, de palancas negras gigantes, leões, leopardos, cães selvagens e outras espécies de fauna
bravia.
Há 18 anos que a Tanzânia e a Alemanha têm trabalhado em conjunto para conservar e gerir os
recursos naturais na Reserva de Caça de Selous e nas respectivas zonas tampão. Uma grande
variedade de agências alemãs e outras agências de desenvolvimento integram esta cooperação.
A Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) (Agência Alemã de Cooperação
Técnica) apoia a “Conservação Comunitária” para a redução da pobreza e como um meio de
desenvolver uma zona tampão a Sul da Reserva de Caça Selous. Em cooperação com as autoridades
locais e distritais existem 25 aldeias a registar três áreas de gestão da fauna bravia com
aproximadamente uma superfície de 9,000 km2. A fim de obter uma base científica sólida a Secção
da Fauna Bravia do Instituto de Pesquisa da Fauna da Tanzânia, realizou estudos durante três anos
sobre a migração dos elefantes, em conjunto com o Instituto de Pesquisa de Zoo-Biologia e Fauna
Bravia de Berlim e a GTZ. Os resultados do projecto confirmam o intercâmbio genético e a existência
de rotas de migração de elefantes e de outros mamíferos entre as reservas de caça. Em 2005, teve
início um projecto para iniciar a conservação do corredor. Envolverá o PNUD/Fundo Mundial do
Ambiente (GEF) , a Secção de Fauna Bravia e GTZ-Serviços Internacionais. Um assessor técnico do
Centro Alemão para a Migração e Desenvolvimento Internacional (CIM, sigla em inglês) está
integrado na administração distrital.
Um estudo de base ambiental e um estudo de pré-viabilidade para o desenvolvimento e
conservação ao longo da superfície de divisão do Rovuma/Ruvuma foi preparado em cooperação
com o “Corredor de Desenvolvimento de Mtwara”, uma iniciativa conjunta entre a Tanzânia,
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Moçambique, Zâmbia, Malawi e África do Sul. O Governo Alemão providenciou uma subvenção
importante para o Corredor através do Kreditanstalt fuer Wiederaufbau. Com o diálogo crescente e
a cooperação transfronteiriça, esta área podia bem ser desenvolvida numa das maiores áreas de
conservação transfronteiriça do mundo contribuindo para a conservação, redução da pobreza e para
a paz.
InWEnt – Capacitação Internacional, Alemanha – está envolvida no desenvolvimento organizacional
e no reforço institucional. Os seus intervenientes são o Governo Alemão, os Estados Federais
Alemães e os organismos do sector privado. InWEnt permite que as pessoas dêem início e forma ao
desenvolvimento sustentável nos seus países, economias e sociedades civis – pelo diálogo político,
formação profissional e estabelecimento de redes assim como por experiências de aprendizagem
intercultural.
Na África Austral e na África Oriental, InWEnt tem estado a trabalhar desde 1994 para o
estabelecimento de parcerias entre as nações, instituições e o sector civil, dando apoio no
desenvolvimento de políticas e em capacitação. Em 2005, o programa de capacitação TRANSNET
estava a ser lançado: gestão transfronteiriça sustentável dos recursos naturais para a integração e
desenvolvimento rural regionais nas regiões da SADC e da EAC.
4.6 PARQUE MARINHO ESTUARINO DE MNAZI BAY-ROVUMA
i.

Antecedentes

O Parque Marinho Estuarino de Mnazi Bay-Rovuma (MBREMP, sigla em inglês) foi estabelecido no
dia 1 de Julho de 2000 ao abrigo da Lei No. 29 de 1994 dos Parques Marinhos e Reservas da
Tanzânia. O parque situa-se no Distrito de Mtwara, na ponta sul da Tanzânia na fronteira com
Moçambique e cobre uma superfície aproximada de 650 km2 dos quais 430 km2 estão cobertos por
água e incluem mangais e duas ilhas. Perto de 30 000 pessoas vivem no Parque e dependem
principalmente dos recursos marinhos para a sua subsistência. A pobreza é enorme devido à falta de
acesso a oportunidades de desenvolvimento. Uma tal situação tem criado uma dependência
excessiva dos recursos marinhos e o uso persistente de métodos de pesca destrutivos.
ii.

Objectivos

Os objectivos do estabelecimento do MBREMP incluem:
•
•
•

Proteger, conservar e restabelecer as espécies e a diversidade genética dos recursos e
ecossistemas marinhos e costeiros;
Gerir a faixa marinha e costeira de modo a promover a sustentabilidade do uso de recursos;
Assegurar que os residentes locais compartilham os benefícios da MPA e que têm prioridade
no uso de recursos e que tenham oportunidades económicas em resultado do
estabelecimento do Parque.

iii. Recursos Naturais do Parque
Os recursos naturais do Parque incluem os seguintes:
a.
b.

Recifes de corais: mais de 258 espécies que se encontram na área com elevada taxa de
recuperação da catástrofe de branqueamento
Florestas de mangal: A segunda maior floresta de mangal na Tanzânia com um total de
nove (9) espécies.
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

Peixe: encontraram-se nesta área mais de 400 espécies de peixe. Isto faz com que a
área tenha um potencial para a pesca comercial e de subsistência.
Mamíferos marinhos: Baleias e golfinhos: as baleias e os golfinhos visitam a área
sazonalmente (Agosto a Novembro)
Gás natural: foi encontrado na área gás de hidrocarboneto.
Dunas de areia: As mais elevadas na África Oriental com vegetação única.
Florestas costeiras: há uma variedade de espécies com estatutos diferentes (rara,
endémica, etc. )
Estuário do Rio Ruvuma: Local onde se encontram crocodilos, hipopótamos, espécies de
tartarugas, peixe, etc. O rio e o Ecossistema ribeirinho constituem locais potenciais para
o ecoturismo.

iv.

Resultados alcançados

a.
b.
c.

Estabelecimento de uma gestão colaborativa dos recursos marinhos e costeiros.
Estabelecimento de dados de base dos recursos marinhos e costeiros no parquet.
Desenvolvimento de Planos de Gestão Ambiental da Aldeia (VEMP, sigla em inglês) em
cada aldeia do parque.
Preparação das Directrizes de Investimento em Turismo, do Plano de Desenvolvimento
Integrado (PDI), e do Plano do Uso da Terra que são partes integrantes do Plano de
Gestão Geral (PGG).
Aumentada a compreensão da conservação marinha e do uso sustentável dos recursos
entre os intervenientes.
Estabelecimento de modalidades colaborativas de coacção com a comunidade local
através de Comités de Ligação Comunitária (VLCs, sigla em inglês) e guardas florestais
honorários.
Construção do portão de entrada em Msimbati para a colecta de tarifas de entrada e
monitorização dos visitantes.
Apoio às comunidades locais em actividades de subsistência alternativas, tais como,
apicultura, piscicultura, criação de galinhas e jardinagem/cultivo de hortas.

d.

e.
f.

g.
h.

v. Envolvimento Comunitário
As comunidades no Parque estiveram envolvidas activamente no desenvolvimento do Plano Geral
de Gestão do Parque através de um processo participativo extensivo e prolongado. MBREMP apoiou
as aldeias para que formassem os seus Comités de Ligação Comunitária e até ao presente 11 das 12
aldeias estabeleceram os seus VLCs. 10 aldeias foram também apoiadas para formar Planos de
Gestão Ambiental da Aldeia (VEMPs, sigla em inglês). Os VEMPs formaram a base dos contributos da
comunidade para o GMP e foram usados para demarcar as zonas de uso dos recursos. As
comunidades locais estão envolvidas na monitorização dos recursos naturais e dos aspectos
socioeconómicos.
vi. Planos futuros
Continuar a apoiar a comunidade local relativamente a actividades alternativas de
subsistência como meio de reduzir a pressão nos recursos marinhos
b. Reduzir a pressão nos recursos marinhos.
c. Continuar a envolver a comunidade local e outros intervenientes chave na gestão e
monitorização dos recursos marinhos.
d. Melhorar a eficiência na aplicação da lei e reduzir os custos operacionais através da criação
a.
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de uma base no terreno dentro do parque e estabelecendo redes entre todas as aldeias
através do rádio VHF em cada aldeia.
e. Desenvolver a capacidade do pessoal, da comunidade local e de outros intervenientes na
área de gestão e monitorização dos recursos naturais.
f. Dar início ao sistema de monitorização participativo para os recifes de corais, mangais e
outros ecossistemas.

4.7 Memorando de Entendimento (MoU, sigla em inglês)
O Memorando de Entendimento (MOU) entre a Administração Regional e os Governos Locais de
Mtwara e Ruvuma, em nome da República Unida da Tanzânia e os Governos Provinciais de Cabo
Delgado e do Niassa, em nome da República de Moçambique, foi assinado a 24 de Setembro de
2004, pelo Comissário Regional da região de Mtwara e o Governador da Província de Cabo Delgado.
Reconhecendo o grande potencial económico das Regiões de Mtwara e de Ruvuma da Tanzânia e
das Províncias de Cabo Delgado e do Niassa em Moçambique, e, dados os Recursos Hídricos Comuns
do Rio Rovuma/Ruvuma, da terra agrícola rica, da enorme fauna bravia, do parque marinho, do gás
natural, turismo, transporte e infra-estruturas de comunicações, o grande objectivo do MOU é
estabelecer a base dos Grupos de Trabalho Conjuntos do Governo, a fim de promover o crescimento
económico regional e o desenvolvimento para benefício da população das regiões e das províncias e
para promover a Iniciativa do Corredor de Desenvolvimento de Mtwara e o investimento em geral.
Os principais objectivos dos Grupos de Trabalho Conjuntos são descrito abaixo:
i.

O Grupo de Trabalho Económico deve supervisionar as questões económicas, incluindo o
estabelecimento da infra-estrutura de transporte, isto é, melhoramento do batelão de
Kilambo no rio Rovuma/Ruvuma e das estradas, tanto do lado da Tanzânia como de
Moçambique; supervisionar as actividades agrícolas assim como o uso das águas do rio
Rovuma/Ruvuma, meios alternativos de subsistência para as pessoas que vivem nas áreas
de conservação; e as embarcações dos dois países que viajam no Lago Niassa devem
também ancorar nos Portos de Cobue e de Metangula no lado Moçambicano.

ii.

O Grupo de Trabalho de Segurança deve supervisionar as questões de segurança e
imigração, incluindo o combate ao tráfico humano, o contrabando de mercadorias e
narcóticos, combate a assaltos, roubos, posse ilegal de armas de fogo e munições, pesca
ilegal e outros actos criminosos.

iii. O Grupo de Trabalho de Ambiente e Conservação deve supervisionar as questões de turismo
e conservação, promover o turismo nas Reservas de Caça de Selous e do Niassa e
supervisionar a gestão da terra, através da monitorização efectiva das actividades mineiras,
de modo a inspeccionar a degradação ambiental resultante do uso do mercúrio, e não
permitir as actividades agrícolas e mineiras nas margens dos rios.
iv. Os Grupos de Trabalho de Administração Pública e de Boa Governação deve supervisionar os
laços entre as Regiões de Mtwara, Ruvuma no lado Tanzaniano e as províncias de Cabo
Delgado e Niassa no lado Moçambicano.
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5. Problemas e Desafios principais
Moçambique e a Tanzânia, como muitos outros países em desenvolvimento, enfrentam desafios
complexos nas áreas de gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos, considerando que a
segurança da água é central para a segurança alimentar, energética, saúde, industrial, e, em geral,
para a segurança social, económica e para a segurança nacional e internacional.
Os dois países adoptaram uma abordagem de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos, que é um
processo que promove o desenvolvimento e a gestão coordenada da água, terra e recursos conexos,
a fim de maximizar o bem-estar económico e social resultante de um modo equitativo sem
comprometer a sustentabilidade os ecossistemas vitais.
A gestão e desenvolvimento equitativos e sustentáveis dos recursos hídricos são pré-requisitos
fundamentais para que se alcancem os resultados das Estratégias Nacionais para o Crescimento e a
Redução da Pobreza nos países. Os pontos que se seguem foram identificados como sendo as
principais questões e os desafios mais importantes na gestão dos recursos hídricos na Bacia do
Rovuma/Ruvuma. Os desafios identificados cobrem as questões associadas ao modo como a água é
usada e às necessidades crescentes que impõem perante os escassos recursos hídricos disponíveis:
Água para satisfazer as Necessidades Básicas
Em geral, foi reconhecido que embora a maioria dos países conceda a primeira prioridade à
satisfação das necessidades básicas do ser humano, um quinto da população do mundo não tem
acesso a água potável e metade da população não tem acesso a saneamento adequado. Estes
défices em serviços afectam primariamente os segmentos mais pobres a população nos países em
desenvolvimento, incluindo a população da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma. Nesta bacia,
a taxa de cobertura do abastecimento de água e saneamento, para as zonas urbanas e rurais está
ainda do mínimo aceitável e representa um dos desafios mais sérios nos próximos anos.
O acesso a água potável e em quantidades adequadas e ao saneamento são direitos humanos
fundamentais. Poder lavar as mãos e beber água potável pode ter um grande impacto na higiene e
na saúde da família. As mulheres desempenham um papel especialmente importante neste
processo. Considerando que as pessoas que são pobres têm mais probabilidades de ficar doentes, e
a doença perpetua a pobreza e, assim, dá início a um ciclo vicioso que dificulta o desenvolvimento
económico e social.
Assegurar que todas as pessoas tenham acesso adequado à água é crucial para se concretizar os
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, um conjunto de metas acordadas ao nível internacional
que visam reduzir para metade a pobreza ao nível mundial, até 2015. A cobertura do abastecimento
de água e saneamento é a mais baixa no mundo, a 55 por cento. Uma estimativa a custo mais baixo
do investimento necessário para reduzir para metade o número de pessoas que não têm acesso a
água potável até 2015, dá-nos um valor de $1.5 mil milhões por ano. Assim, proporcionalmente,
seria necessário um elevado montante de dinheiro para assegurar que a população da Bacia do
Rovuma/Ruvuma tenha acesso a água potável e adequada e ao saneamento.
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Água para a Segurança Alimentar
Assegurar a água para a produção alimentar é outro desafio principal da gestão dos recursos hídricos
no âmbito da Bacia do Rovuma/Ruvuma. A água é vista, cada vez mais, como um constrangimento
primário na produção alimentar.
Como o desenvolvimento dos recursos hídricos está, presentemente, a níveis muito baixos, existe
água para a segurança alimentar e energética. O que são necessários são programas de
desenvolvimento alimentar e energético desenhados cuidadosamente que tomem em conta os
princípios da gestão integrada dos recursos hídricos(IWRM).
Em geral, a agricultura irrigada em todo o mundo já é responsável por mais de 70% de todas as
captações da água (mais de 90% de todo o uso consumptivo da água). Há possibilidade que
apareçam sérios conflitos entre a água para a cultura irrigada e a água para outros usos pelos seres
humanos e pelo ecossistema.
O desafio que se apresenta é o de aumentar a produção e a segurança alimentar garantindo uma
distribuição mais equitativa da água para a produção alimentar. Como cerca de 70% da água ao nível
mundial é utilizada para irrigação, mesmo pequenas mudanças no modo como as culturas são
plantadas, regadas e colhidas pode fazer uma grande diferença. A construção e a reabilitação de
pequenas infra-estruturas sustentáveis de armazenamento de água, quando apropriado,
contribuirão para a segurança alimentar. Modos melhores para incrementar a produtividade das
agricultura de sequeiro devem também ser desenvolvidos.
Água para a Segurança Energética
Só 6 por cento do potencial da energia hidroeléctrica em África está desenvolvido o que está em
grande contraste com 80 por cento do potencial que é tipicamente desenvolvido nos países
industrializados.
Muitas pessoas na Bacia do Rovuma/Ruvuma não têm acesso a abastecimento seguro de
electricidade embora existam muitos locais potenciais para o desenvolvimento de energia
hidroeléctrica. Serão necessários grandes aumentos em energia e água no futuro próximo, visto que
existem planos de desenvolvimento sólidos na Região, incluindo os planos estratégicos do Corredor
de Desenvolvimento do Rovuma/Ruvuma. Para ser sustentável, contudo, estes objectivos de
desenvolvimento de energia hidroeléctrica devem ser alcançados sem a produção de energia ter um
impacto negativo na saúde humana ou no ambiente. Portanto, é recomendada uma estrutura
multifuncional (energia hidroeléctrica, abastecimento de água, irrigação e ambiente).
Água para os ecossistemas vitais (Segurança do Ambiente)
Os ecossistemas terrestres na zona a montante da bacia são importantes para a infiltração da água
da chuva, para a recarga da água subterrânea e para os regimes do caudal do rio. Os ecossistemas
aquáticos que são muito ricos na Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma produzem uma variedade de
benefícios económicos, incluindo produtos como madeira, combustível e plantas medicinais e
também providenciam habitats para a fauna bravia e terreno para a desova. Os ecossistemas
dependem dos caudais da água, das condições sazonais e das flutuações e têm a qualidade da água
como uma determinante fundamental. O caso da exploração mineira informal por indivíduos ou
grupos na área de Lupilichi, no lado Moçambicano, com a poluição potencial do rio usado para esta
actividade é uma questão que preocupa as pessoas que vivem nessa área visto que uma tal
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actividade descontrolada pode prejudicar o ambiente a longo prazo, se não forem agora tomadas as
medidas preventivas.
A gestão da terra e dos recursos hídricos deve assegurar que os ecossistemas vitais sejam mantidos
e que os efeitos adversos sobre os recursos naturais sejam considerados e, quando possível, que
sejam mitigados quando forem tomadas as decisões sobre desenvolvimento e gestão.
Água para a Indústria
Presentemente, existem muito poucas indústrias formais na Bacia do Rovuma/Ruvuma.
Considerando os planos futuros, é imperativo que se dê prioridade à água para a indústria, como já
merece.
A indústria tem duas vertentes: é a maior utilizadora de água e uma contribuinte de importância
para o desenvolvimento económico e social. Para se avançar rumo à sustentabilidade, as indústrias
têm de estar seguras de que terão um abastecimento de água adequado. Por sua vez, as indústrias
deviam comprometer-se a ver que a água usada nos processos industriais seja usada eficientemente
e não lançada na natureza visto que os resíduos não tratados poluem o ambiente.
Gestão de Calamidades
Os perigos associados à água, tais como, cheias, secas, tempestades tropicais, erosão e vários tipos
de poluição devem ser integrados na abordagem integrada da gestão e da política dos recursos
hídricos. Um modo de minimizar os riscos é desenvolver mais capacidades para a monitorização e
previsão de eventos climáticos extremos. Com esta informação, podem ser instalados sistemas e
infra-estruturas apropriados de aviso prévio e novas estratégias de planificação podem ser
formuladas. É também necessário assegurar que a variabilidade e as alterações climáticas tenham o
seu papel na imagem total.
Essencialmente, a gestão de calamidades é sobre como alcançar o equilíbrio apropriado entre os
benefícios de se tomar riscos e as perdas incorridas, e sobre como preparara os meios para que as
pessoas e bens possam ser protegidos das condições adversas que surgem.
Existem técnicas bem estabelecidas para se avaliarem os perigos (frequência e magnitude dos
eventos) e os riscos que podem ser superados no âmbito de uma abordagem participativa a IWRM.
Partilha de Recursos Hídricos
A concorrência que surge devido aos escassos recursos, que ainda são mal distribuídos, pode levar a
tensões e insegurança. Portanto, os decisores, as comunidades, os governos e as regiões devem
esforçar-se por desenvolver políticas que permitam a partilha dos recursos entre todos os
intervenientes. Muitos interesses diferentes estão em jogo e devem ser encontradas soluções
equitativas: entre as zonas urbanas e rurais, entre os ricos e os pobres, as terras áridas e as terras
húmidas, o sector público e privado, as infra-estruturas e os ambientes naturais; os grupos bem
inseridos na sociedade e os marginais; os intervenientes locais e as autoridades centralizadas. Ao
nível regional e internacional, como no caso da Bacia do Rovuma/Ruvuma é muito crucial que se
desenvolvam abordagens integradas ao desenvolvimento a Bacia Hidrográfica que dêem ênfase à
cooperação na área dos recursos hídricos compartilhados.
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Multiplicidade de bacias hidrográficas transfronteiriças
Tanto a Tanzânia como Moçambique compartilham várias bacias hidrográficas internacionais com
vários estados ribeirinhos em África, necessitando assim de legislação internacional sobre a água
que seja sólida e que garanta a gestão e o desenvolvimento equitativos e sustentáveis dos recursos
hídricos comuns.
Variabilidade climáticas
A variabilidade espacial e temporal da precipitação e muitas vezes a precipitação inadequada
nalgumas partes da bacia é uma questão fundamental que a gestão dos recursos hídricos tem de
enfrentar na Bacia do Rovuma/Ruvuma.
Quase toda a água doce existente para uso humano tem origem na precipitação, que varia
imensamente em tempo e espaço. A Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma é caracterizada por
variações sazonais e anuais em termos de precipitação, muitas vezes ainda mais complicadas por
variações erráticas a curto prazo. Uma tal variabilidade faz com que se multiplique a procura para o
desenvolvimento de infra-estruturas e necessidade de gerir a procura e oferta da água. Os efeitos
das alteração climáticas, a nível mundial ainda aumentam este desafio.
Sensibilização e compreensão públicas
Nas vizinhanças do Rio Rovuma/Ruvuma as pessoas deslocam-se de um lado para o outro
principalmente para o comércio entre os dois vizinhos ribeirinhos. Tabaco, peixe, minerais, etc. são,
normalmente, trocados por tecidos, milho e diferentes tipos de alimentos. Nas suas viagens, na sua
maior parte através do mato, as pessoas correm constantemente o risco de encontrar animais
perigosos. Nestas aventuras, por vezes, queimam as florestas para se protegerem. As queimadas
descontroladas das florestas constituem um dos problemas a ser tratado adequadamente visto que
afecta negativamente o ambiente. Devem ser adoptadas medidas para se evitar este
comportamento.
O lado Moçambicano da bacia, principalmente nos distritos de Majune e Sanga, a vida nómada é
uma questão que tem de ser abordada visto que afecta o desenvolvimento normal e os esforços
para o alívio da pobreza. Nestas áreas, a população média por quilómetro quadrado é de cerca de
0,8 a 2,5 habitantes/km2, e a maioria dos habitantes não permanecem muito tempo nas suas
aldeias. As infra-estruturas sociais construídas pelo governo para que a comunidade tenha acesso a
instalações estão abandonadas após alguns anos (5-10), visto que a toda a comunidade da aldeia se
deslocou para outros locais e deram início a uma nova vida. As razões principais deste
comportamento não são bem conhecidas. A disponibilidade de muita terra gratuita e fértil, assim
como as raízes destas comunidades, é considerada como sendo uma motivação para este
comportamento nomádico.
É necessária a sensibilização pública para mobilizar o apoio efectivo à gestão sustentável da água e
para que se induzam as mudanças de comportamento e das acções necessárias para se alcançar o
objectivo pretendido. Por outro lado, a sensibilização do público e a pressão subsequente para
acção podem ser vitais na promoção do desejo político para actuar.
Governar a água muito judiciosamente
O desafio da governação da água é particularmente complexo e sensível. Leva o debate sobre a
sustentabilidade para além das questões de gestão da água e para os processos de mudanças
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políticas, sociais e institucionais. A boa governação significa permitir que todos os sectores da
sociedade participem no processo de tomada de decisão e que os interesses de todos os
intervenientes sejam tomados em conta.
Os problemas de gestão dos recursos hídricos são agravados pelas deficiências na gestão da água. As
abordagens sectoriais à gestão dos recursos hídricos dominaram sempre e são ainda prevalecentes.
Isto leva ao desenvolvimento e gestão de recursos fragmentados e descoordenados. Ainda, a gestão
da água é, normalmente, deixada à responsabilidade de instituições com uma estrutura do topo
para a base, a legitimidade e a eficácia das quais têm sido postas em causa. Assim, o problema geral
é causado tanto pela governação ineficiente como pela concorrência crescente pelos recursos
finitos.
No caso da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma verifica-se a necessidade urgente de se
reforçar a capacidade institucional. A participação de representantes legítimos dos intervenientes no
processo de tomada de decisões para a gestão da bacia hidrográfica é altamente recomendada. Os
representantes dos intervenientes podiam incluir vários tipos de Grupos/Associações de Utilizadores
da Água, Comités/Organizações da Água das Bacias e Comités da Bacia Hidrográfica.
Legislação e Política da Água
Tanto Moçambique como a Tanzânia possuem leis sólidas e concretas sobre a Água, Políticas da
Água e Estratégias para a Gestão dos Recursos Hídricos. Para fins da governação dos recursos
hídricos compartilhados da Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma de um modo judicioso, é desejável que se
desenvolvam directrizes jurídicas que estarão em harmonia com a respectiva Legislação, Políticas da
água e Estratégia de Gestão dos Recursos Hídricos dos respectivos Estados Ribeirinhos.
As directrizes jurídicas harmonizadas farão parte de um plano de acção para a utilização equitativa
dos recursos hídricos compartilhados. As directrizes jurídicas providenciarão a base para a
intervenção e acção por parte do governo e estabelece o contexto e o quadro de acção para as
entidades não governamentais; portanto, é um importante elemento do ambiente conducente.
Deve haver a vontade política para aplicar as directrizes jurídicas.
Valor da Água
Presentemente, toda a questão de se conceder um valor à água já não é a mais controversa de todos
os desafios, embora nalgumas sociedades toda a noção de se rotular com um preço algo tão
intrinsecamente valioso como a água, não é aceite facilmente. Contudo, os serviços devem ser
pagos. Há também muitos desacordos sobre como equilibrar os custos da provisão da água e do
tratamento da água residual com o objective da equidade e de se encontrar meios para se satisfazer
os pobres e as populações vulneráveis. Devem ser desenvolvidas novas parcerias criativas entre os
sectores público e privado, em paralelo com sistemas de contabilidade e de tributação que tomem
em conta o ambiente e os sectores sociais.
Dados e informação sobre os Recursos Hídricos
Um constrangimento importante em toda a bacia é a escassez dos dados sobre os recursos hídricos
e os sectores conexos. Estas limitações estão associadas à capacidade humana inadequada para a
recolha, avaliação e divulgação dos dados sobre os recursos hídricos para o desenvolvimento,
planificação e implementação de projectos. A falta de recursos financeiros adequados agrava
substancialmente o predicamento da deficiência em dados e informações.
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A adopção dos princípios de gestão integrada dos recursos hídricos (IWRM) necessitará de um
programa desenhado adequadamente para capacitação na bacia a fim de se produzir um grupo de
técnicos profissionais da água com competências específicas em princípios e práticas de IWRM.
O objectivo é assegurar que haja uma base de conhecimentos sobre recursos hídricos adequada
para a bacia do Rovuma/Ruvuma. Presentemente, as informações existentes sobre a situação dos
recursos hídricos são escassas, fragmentadas, e, muitas vezes, desactualizadas ou, não adequadas
para fins de gestão. Sem acesso adequado a informação científica relativa ao ciclo hidrológico e aos
ecossistemas associados, não é possível avaliar os recursos ou equilibrar a sua disponibilidade e
qualidade tendo em conta a procura. Assim, o desenvolvimento da base de conhecimentos dos
recursos hídricos é uma pré-condição para a gestão efectiva da água. Faz o balanço dos recursos e
estabelecer os limites naturais para a gestão.
A base de conhecimentos sobre a Bacia do Rovuma/Ruvuma envolveria toda a variedade de
informações técnicas e não técnicas e conhecimentos, e procura as modalidades para todas as
sociedades beneficiarem do seu desenvolvimento, intercâmbio e divulgação. As autoridades
conjuntas e naturais e os gestores de recursos respectivos precisam de dados científicos sólidos nos
quais fundamentarão as suas projecções e decisões. Os intervenientes precisam de ter acesso a
informação e a oportunidades de educação para que compreendam e participem no processo como
cidadãos responsáveis.
A fim de encorajar a participação dos intervenientes na gestão dos recursos hídricos, e para que o
processo participativo seja efectivo, a disponibilidade de informações atempadas e relevantes para
todos os envolvidos é uma pré-condição essencial. Portanto deviam ser disponibilizadas ao público
os resultados oficiais dos levantamentos e inventários das fontes e abastecimento da água, registos
actualizados dos usos e descargas de água, direito à água e os beneficiários de tais direitos, com as
suas respectivas distribuições da água. Por outro lado, os resultados dos pontos referenciais e as
avaliações de desempenho dos prestadores de serviços deviam ser divulgados publicamente visto
que isto contribui para a provisão competitiva e transparente dos serviços da água. Precisam de ser
formulada as estratégias concretas na área de comunicação com todos os actores e intervenientes.
O intercâmbio de informação internacional é muito essencial tal como na Bacia do Rio.
Especialmente quando se trata de cursos de água internacionais a abertura e a partilha de
informações são essenciais para a concretização do IWRM, visto que todos os países ribeirinhos
possuem monopólios naturais em recolha e divulgação de dados nos seus territórios nacionais.
Garantia de colaboração em todos os sectores
A abordagem tradicional sectorial e fragmentada para a gestão e desenvolvimento dos recursos
hídricos tem levado muitas vezes os organismos governantes a terem conflitos de interesses. Os
objectivos políticos foram estabelecidos sem apreciação da implicações para outros utilizadores da
água e sem consultas através dos limites sectoriais e institucionais. Em resultado disto, os recursos
financeiros e físicos disponibilizados não têm sido empregues para maximizar o bem-estar social. Há
necessidade de se encontrar meios adequados para coordenar a formulação de políticas, a
planificação e os limites profissionais e tomar em conta as questões de coordenação complexas que
surgem da gestão de cursos de água internacionais da Bacia Hidrográfica do Rovuma/Ruvuma
Participação Privada
O financiamento privado assume que existe a segurança do investimento. É a responsabilidade dos
governos de Moçambique e da Tanzânia assegurar e facilitar todos os investimentos necessários
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para desenvolver e manter uma infra-estrutura de água adequada na Bacia Hidrográfica do Rio
Rovuma/Ruvuma. Os problemas de gestão dos recursos hídricos favorecem o envolvimento
crescente do sector privado desde que tal financiamento tenha lugar somente se a legislação
preconizar a segurança de investimento.
O sector privado tem um papel a desempenhar na Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma no
melhoramento da capacidade técnica e de gestão dos serviços essenciais e em providenciar o capital
de investimento essencial. Contudo, o investimento pelas empresas privadas só terá lugar se as
taxas de retorno desse capital forem comensuradas com os riscos envolvidos, tais como percebidos.
O melhor meio de atrair o financiamento é garantindo a sustentabilidade a longo prazo, isto é,
facilitando a recuperação de custos através de preços razoáveis e de regulação independente.
As organizações também fazem investimentos para desenvolver e gerir os sistemas de
abastecimento de água quando estão capacitadas juridicamente para o fazer, quando os seus
direitos da água estão delineados claramente, quando são envidados esforços pelas ONGs, pelos
trabalhadores sociais ou agências do governo para desenvolver instituições comunitárias efectivas e
quando existe a assistência financeira catalítica por parte do governo ou outras fontes externas.
Participação comunitária
Deve ser encorajada a participação da sociedade civil e comunitária na gestão operacional dos
recursos hídricos. As organizações comunitárias podem ficar responsáveis pelas operações e
manutenção dos sistemas locais de abastecimento de água. Deste modo, há uma melhor
oportunidade de estabelecer um sentido de apropriação, que é, muitas vezes uma pré-condição
para a gestão melhorada e mais sustentável dos bens e recursos. Como mencionado anteriormente,
existe também um âmbito considerável para as parcerias público-privadas, incluindo as
comunidades e as ONGs para desempenharem um papel na gestão dos recursos hídricos. O papel
exacto desempenhado por cada um dos actores precisa de ser avaliado à luz das circunstâncias
económicas, sociais e políticas locais.
Mecanismos institucionais e financeiros inadequados
Recentemente, foram tomadas algumas medidas concretas para se superar a inadequação dos
mecanismos institucionais no sector da água e sectores conexos. A gestão real dos recursos hídricos
disponíveis, particularmente os recursos hídricos transfronteiriços, ainda permanece um problema
devido à inadequação do gabinete em que os recursos são geridos aos níveis local, nacional e entre
os países. Existe um desejo claro de garantir a adopção e a aplicação dos princípios de gestão
integrada dos recursos hídricos a todos os níveis e, ao mesmo tempo, garantir o financiamento
sustentável do desenvolvimento do recursos hídricos.
As reformas em curso no campo do direito da água, política da água, estratégia da água e
mecanismos institucionais, incluindo a Comissão Conjunta de Recursos Hídricos assinada
recentemente entre a Tanzânia e Moçambique deviam ser ainda reforçadas para promover a
cooperação e a parceria verdadeiras entre os países com a bacia hidrográfica a servir como unidade
básica para a gestão de recursos. É necessário um esforço especial para aumentar a sensibilização e
o compromisso político para com a gestão Integrada dos Recursos Hídricos (IWRM). Por outro lado,
devia haver um impulso direccionado à sustentabilidade financeira no sector da água e à realização
da importância de se tratar a água como um bem económico, social e ambiental.
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Capacitação Institucional
A capacitação institucional representa um meio de melhorar o desempenho. No contexto do IWRM,
a capacitação é o somatório dos esforços para se manter, reforçar e utilizar as competências e as
capacidades das pessoas e instituições a todos os níveis – local, nacional, regional e internacional –
para que registem melhores progressos na direcção para uma meta alargada. No nível básico do
conceito, a capacitação envolve capacitar/empoderar e equipar as pessoas e organizações com as
ferramentas apropriadas e os recursos sustentáveis para resolverem os seus problemas. Nos casos
em que a capacitação tem sucesso, o resultado é mais efectivo entre indivíduos e instituições que
estão mais habilitados para providenciar produtos e serviços numa base sustentável.
Avaliações dos recursos hídricos
O conceito de avaliações dos recursos hídricos é aqui interpretado para significar uma visão holística
da situação dos recursos hídricos e a sua interacção com uso pela sociedade na Bacia Hidrográfica do
Rio Rovuma/Ruvuma. A avaliação deve abordar a ocorrência em espaço e tempo das quantidades e
qualidades da água superficial e subterrânea e deve dar uma avaliação das necessidades de água
para o desenvolvimento assumido. Assim, existe uma necessidade distinta de medidas comparativas
da eficiência do uso da água e da intensidade do seu uso. Na fase inicial a avaliação,
preferivelmente, seria baseada – o mais possível – nos dados e conhecimentos existentes a fim de
evitar qualquer atraso desnecessário no processo de implementação dos melhoramentos em gestão.
O objectivo da avaliação não é reslver os problemas mais identificar e listar os problemas e
identificar as áreas prioritárias nas quais podem ser realizados estudos mais detalhados.
Desenvolvimento inadequado dos recursos hídricos
O desenvolvimento dos recursos hídricos e o desenvolvimento e utilização de outros recursos
naturais na Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma estão a níveis muito baixos de desenvolvimento e
exploração apesar da procura crescente de água em resposta ao crescimento demográfico e ao
desenvolvimento económico que se segue.
Monitorização dos recursos hídricos
Os sistemas de hidrometria e de monitorização na Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma
constituem um elemento importante para a avaliação da disponibilidade e qualidade dos recursos
hídricos, e das suas possíveis mudanças a longo prazo através do uso consumptivo da água, das
alterações climáticas ou das mudanças no uso da terra, que estão altamente dependentes de dados
fiáveis. Portanto, há necessidade que os recursos sejam atribuídos para investimento, para o
funcionamento e manutenção deste aspecto das infra-estruturas hidráulicas. Este aspecto é, por
vezes, descurado a favor da atribuição de recursos financeiros para a construção de bens mais
tangíveis tais como sistemas de abastecimento de água ou represas. Contudo, considerando as
implicações económicas potenciais de, por exemplo, decidir construir uma estação de energia
hidroeléctrica com base em dados do caudal do rio que não sejam fiáveis, acontece que o dinheiro
gasto na recolha de dados dos recursos hídricos pode resultar em poupanças consideráveis em
custos de investimento.
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Conclusão
As soluções para os problemas chave de gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos,
identificados acima, constituem desafios importantes que tanto Moçambique como a Tanzânia
enfrentam, particularmente na Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma.
As Estratégias e as Políticas Nacionais da Água, revistas, dos dois países são evidentemente claras
sobre os desafios importantes da gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos como definido no
âmbito das disposições das diferentes Políticas e Estratégias, indicadas abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantir que todos tenham o acesso sustentável aos serviços de abastecimento de água e
saneamento seguros e adequados para satisfazer as necessidades básicas.
Garantir que a água não se torna um factor limitante na segurança energéticas e alimentar .
Garantir que a água para suster os ecossistemas que suportam o ambiente e a vida seja
adequada em quantidade e qualidade.
Reestruturar as instituições dos recursos hídricos para se estabelecer a boa governação e um
ambiente conducente à gestão sustentável das bacias nacionais e transfronteiriças e para
garantir a cooperação regional sobre questões da quantidade e qualidade da água.
Assegurar e reter profissionais da água competentes e motivados.
Desenvolver sistemas e capacidades efectivas de pesquisa e desenvolvimento da água e para
recolher, avaliar e divulgar os dados e as informações sobre os recursos hídricos.
Desenvolver estratégias efectivas e fiáveis para fazer frente às condições climáticas e de
precipitação extremas, à escassez crescente da água e ao desaparecimento de corpos de
água.
Inverter os problemas crescentes causados pelo homem em termos da qualidade e
quantidade de água, tais como a sobre exploração de recursos hídricos renováveis e não
renováveis, e da poluição e degradação das bacias hidrográficas e dos ecossistemas.
Alcançar financiamento sustentável para investimentos no abastecimento de água,
saneamento, irrigação, energia hidroeléctrica e outros usos, e para o desenvolvimento,
protecção e restauração dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços.
Mobilizar a vontade política, criando a consciencialização e garantindo os compromisso,
entre todos sobre as questões da água, incluindo o envolvimento apropriado em termos de
género e da juventude.

Embora reconhecendo todas as questões chave identificadas acima sobre a gestão e o desenvolvimento
dos recursos hídricos, o presente DOCUMENTO CONJUNTO SOBRE QUESTÕES CHAVE
abordá-las-á
sob os tópicos temáticos seguintes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Questões políticas e jurídicas
Questões de Reforço e Capacitação Institucionais
Avaliação e Desenvolvimento dos Recursos Hídricos
Sistema de Apoio de Dados e Informação sobre os Recursos Hídricos
Questões ambientais e do ecossistema
Cooperação e Coordenação Regionais
Sensibilização, Envolvimento e Governação Públicas
Gestão de Calamidades (Cheias e Secas )

Os tópicos indicados acima constituirão os blocos de base dos quais derivarão os projectos regionais
para cooperação.
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6. Projecto de Termos de Referência para os Projectos
propostos
6.1 QUESTÕES POLÍTICAS E JURÍDICAS
i.

Antecedentes

O rio Rovuma/Ruvuma forma a fronteira entre Moçambique e a Tanzânia numa distância de 650 km
a partir da costa e tem um comprimento total de 760 km. A superfície total da bacia do Rio
Rovuma/Ruvuma é de cerca de 152.200 km2 dos quais 65.39% são em Moçambique, 34.30% na
Tanzânia e 0,31% no Malawi. O rio é perene com a sua nascente a montante dos seus principais
afluentes os rios Lucheringo, Likonde e Lugenda em Moçambique, e nas montanhas Matagoro, a
sudeste da Tanzânia.
O escoamento médio anual (MAR, sigla em ingles) do rio Rovuma/Ruvuma para o mar é de cerca de
15km³, a temperatura média é de 230-260 Centígrados, a precipitação varia de 900mm nas zonas
costeiras a 1200mm por ano no interior. A precipitação pode atingir 2000mm nas zonas
montanhosas.
Os dois países são membros da SADC que promove a integração económica regional entre os seus
Estados Membros. A integração regional está a ser fomentada através de uma cooperação mais
estreita entre os países, incluindo as áreas de desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos,
particularmente, nos cursos de água compartilhados, tais como o Rio Rovuma/Ruvuma.
O Secretariado da SADC, através da Direcção de Infra-estruturas e Serviços (SADC–DIS) coordena a
cooperação regional na área dos recursos hídricos. O Protocolo Revisto sobre os Cursos de Água
Compartilhados na SADC é o principal instrumento orientador desta iniciativa.
A população total da bacia está estimada em 3.2 milhões de habitantes dos quais 2.2 milhões estão
no lado da Tanzânia e 1.0 milhões no lado Moçambicano.
Moçambique e a Tanzânia estabeleceram recentemente uma Comissão Conjunta de Recursos
Hídricos para promover o desenvolvimento social e económico e a integração regional e, em
particular, para actuar como um mecanismo de cooperação na gestão e desenvolvimento da Bacia
Hidrografia do Rio Rovuma/Ruvuma em linha com os principais instrumentos regionais,
nomeadamente:
•

O Protocolo Revisto da SADC relativamente aos Cursos de Água Compartilhados (2000);

•

A Visão da África Austral para Água no Século XXI (2000);

•

A Política Regional da Água (2005);

•

A Estratégia Regional da Água (2005);

•

O Plano de Acção Estratégico Regional sobre o Desenvolvimento e a Gestão Integrada dos
Recursos Hídricos (2005 – 2010).
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ii. Questões
Um dos principais desafios que os Estados Membros da SADC enfrentam na implementação do
Protocolo sobre cursos de água compartilhados e dos instrumentos regionais indicados acima é a
ausência de um plano sustentável no terreno que oriente a planificação e gestão integradas dos
recursos hídricos compartilhados. Entre outros, isto inclui uma falta de um mecanismo institucional,
a falta de informações fiáveis sobre os recursos hídricos e uso da água, fracas Organizações das
Bacias Hidrográficas e o limitado envolvimento dos intervenientes na planificação e gestão ao nível
da Bacia.
Na Tanzânia a gestão dos recursos hídricos é regida pela Lei da Utilização da Água (Controlo e
Regulação), No. 42 de 1974 e emendada pelas peças de legislação subsequentes, Lei No 10 de 1981,
Lei No 17 de 1989 e Lei No 17 de 1989 e a lei No 8 de 1997. A Secção 8 da Lei acima confere toda a
responsabilidade da água da República Unida da Tanzânia ao Governo.
O foco principal da Lei No. 42 de 1974 sobre a Utilização da Água (controlo e regulação) está
relacionado com a concessão de direitos jurídicos ao uso da água. Ainda mais importante, ao abrigo
da Lei acima foram estabelecidos nove Gabinetes da Bacia Hidrográfica que são responsáveis pela
planificação, gestão e coordenação geral dos recursos hídricos. O Gabinete da Bacia Hidrográfica do
Rio Ruvuma foi estabelecido ao abrigo da mesma Lei No 42 de 1974.
Em Moçambique os principais documentos jurídicos relacionados com a gestão e o desenvolvimento
dos recursos hídricos são a Lei da Água de 1991; a Política Nacional da Água de 1995, e a Política de
Tarifas da Água, e a Estratégia Nacional da Gestão dos Recursos Hídricos (Outubro de 2006)
recentemente emendada e aprovada, a Política Revista da Água (Novembro de 2006) e a
Regulamentação sobre o Licenciamento e as Concessões (Dezembro de 2006). Com base nos
instrumentos jurídicos acima, foi estabelecida da ARA Norte para a gestão integrada dos recursos
hídricos da Bacia do Rio Rovuma.
Nos dois países estão a ser dados os passos sérios necessários para traduzir as leis e as disposições
políticas e torná-las operacionais através de intervenções estratégicas e concretizar a sua
implementação. Uma destas intervenções estratégias foi o estabelecimento da Comissão Conjunta
de Recursos Hídricos para ”actuar como assessora técnica justo das partes (Tanzânia/Moçambique)
sobre matéria relacionada com a conservação, desenvolvimento e utilização dos recursos hídricos de
interesse comum e identificar as áreas de cooperação relacionadas com a Gestão e Desenvolvimento
Integrados dos Recursos Hídricos”.
As funções da JWC são meramente consultivas e a JWC deve reunir-se pelo menos duas vezes por
ano. A função consultiva da JWC não é adequada para tratar das tarefas pesadas da implementação
real dos projectos no terreno.
Uma das questões principais que foram identificadas é a necessidade de harmonizar os diferentes
instrumentos jurídicos, políticas e estratégias dos dois estados, particularmente em relação à gestão
e desenvolvimento integrados dos recursos hídricos.
Como o assunto dos recursos hídricos é multidisciplinar, é imperativo que se revejam as leis,
políticas e estratégias conexas a fim de se garantir a sinergia e evitar duplicações, lacunas e
contradições entre as diferentes políticas e regulamentos, ambos nos países e entre os países.
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Os dois países abordaram adequadamente as questões transversais de Gestão dos Recursos
Hídricos. Contudo, a nível regional pode ser necessário rever e harmonizar as várias leis, políticas e
estratégias sectorias relacionadas com água e desenvolver um quadro jurídico acordado (directrizes)
e específico para o desenvolvimento sustentável da Bacia do Rovuma/Ruvuma.
Portanto há necessidade de se rever o Quadro Institucional, incluindo a descentralização, o
envolvimento do sector privado e dos intervenientes relativamente à utilização dos recursos
naturais e ao ambiente nos dois países.
iii.

Objectivo

O objectivo é preparar a política e as directrizes jurídicas para a Bacia Hidrográfica do Rio
Rovuma/Ruvuma em conformidade com as leis, políticas e estratégias de desenvolvimento do sector
da água.

iv. Resultado Projectado
O resultado projectado da consultoria é um relatório abrangente contendo as políticas e as
directrizes jurídicas para a gestão e desenvolvimento sustentáveis dos recursos hídricos comuns da
Bacia do Rovuma/Ruvuma.
v.

Âmbito do trabalho

O âmbito do trabalho a ser realizado na presente consultoria incluirá o seguinte:
i.
ii.
iii.

iv.

v.
vi.

Examinar as Leis nacionais da Água, existentes, as Políticas Nacionais da Água, as
Estratégias Nacionais da Água e outras directrizes e documentos sectoriais relevantes.
Realizar alguma análise sobre as Leis e Políticas Nacionais da Água.
Recomendar um quadro jurídico e institucional efectivo que seja mais adequado para a
gestão e o desenvolvimento dos recursos hídricos comuns da bacia, tais como a criação de
uma Organização conjunta da Bacia Hidrográfica (RBO).
Propor as acções jurídicas que precisam de ser realizadas durante a fase inicial de
implementação
do estabelecimento da RBO conjunta da Bacia, incluindo as
responsabilidades institucionais, os planos de trabalho, as responsabilidades e as metas a
todos os níveis nos estados ribeirinhos. To investigate and recommend efficient ways of
financing the activities of the RBO.
Examinar e recomendar o quadro jurídico que garanta a autonomia da RBO conjunta
Realizar quaisquer outras actividades que sejam relevantes ao quadro jurídico para orientar
a gestão eficiente da bacia e fazer as recomendações apropriadas.

vi. Qualificações e Experiência
O Fornecedor de Serviços Profissionais (PSP) ou o Consultor individual devem ter um grau
universitário de Direito com conhecimentos profundos e experiência em Direito Internacional da
Água e/ou Gestão dos Recursos Hídricos. Conhecimentos em Hidrologia e Gestão Ambiental
constituiriam vantagem. Através dos conhecimentos do sector da água na região da SADC, incluindo
o conhecimento da gestão dos cursos de água compartilhados, as políticas e os processos da SADC
são um pré-requisito. Alguns conhecimentos e experiência sobre a Bacia Hidrográfica do Rio
Rovuma/Ruvuma constituiriam uma vantagem adicional. Deve ter um mínimo de 10 anos de
experiência de trabalho no sector da água. É essencial que seja fluente em Inglês e conhecimento de
Português ao nível de trabalho será uma forte recomendação.
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vii. Duração da tarefa
A consultoria terá a duração de doze (12) meses.
viii. Relatórios e Calendário
O trabalho dos Consultores fica sobre o controlo administrativo e de gestão do Grupo de Trabalho
da Iniciativa da Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma.
Cinco (5) cópia dos relatórios serão submetidos aos dois países através dos Pontos Focais do Grupo
de Trabalho, em Inglês e Português:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

ix.

Um breve relatório inicial, dentro de um mês a partir da dada do início da Consultoria,
focalizando a abordagem seleccionada para a Consultoria, incluindo uma proposta
preliminar sobre o conteúdo do workshop da matriz lógica; datas preliminares para os
três workshops e uma lista provisória de participantes.
Apresentação do Relatório Inicial ao Grupo de Trabalho.
O Consultor preparará um relatórios mensal sobre o balanço das actividades (Progress
Report) depois do início do Estudo.
A versão final do relatório será submetida até ao fim do 10º mês.
A apresentação do projecto de Relatório final ao Grupo de Trabalho e a outros
intervenientes no fim do 11º mês.
O relatório final será submetido um (1) mês depois do Workshop dos intervenientes.
Financiamento e Organização da Consultoria

O Grupo de Trabalho da Iniciativa da Bacia Hidrográfica do Rovuma/Ruvuma, em nome dos Estados
Membros beneficiários é o cliente da presente consultoria e recrutará os Consultores. As questões
financeiras e administrativas e a assinatura dos contratos de consultoria serão organizados pelo
Secretariado da SADC em concertação com os Parceiros de Cooperação no âmbito do Programa de
Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços da SADC/Parceiros.
Os Consultores serão responsáveis pela planificação, facilitação técnica, e preparação das actas dos
workshops consultivos de intervenientes a ter lugar durante o curso da tarefa. A administração
logística e financeira dos workshops será organizada directamente pelo Secretariado da SADC.
A supervisão geral e a monitorização da componente técnica do estudo será da responsabilidade do
Grupo de Trabalho da Bacia do Rovuma.
O Plano de Trabalho detalhado para a implementação da tarefa será submetido ao Secretariado da
SADC para circulação aos Estados Membros conjuntamente com o Relatório Inicial, dentro de um
mês do recrutamento dos Consultores.
x.

Facilidades providenciadas pelo Cliente

O Cliente disponibilizará ao Fornecedor de Serviços Profissionais todos os documentos que sejam
relevantes à tarefa.
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6.2 REFORÇO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAIS
Antecedentes

i.

O rio Rovuma/Ruvuma forma a fronteira entre Moçambique e a Tanzânia numa distância de 650 km
a partir da costa e tem um comprimento total de 760 km. A superfície total da bacia do Rio
Rovuma/Ruvuma é de cerca de 152.200 km2 dos quais 65.39% são em Moçambique, 34.30% na
Tanzânia e 0,31% no Malawi. O rio é perene com a sua nascente a montante dos seus principais
afluentes os rios Lucheringo, Likonde e Lugenda em Moçambique e nas montanhas Matagoro, a
sudeste da Tanzânia.
O escoamento médio anual (MAR, sigla em ingles) do rio Rovuma/Ruvuma para o mar é de cerca de
15km³, a temperatura média é de 230-260 Centígrados, a precipitação varia de 900mm nas zonas
costeiras a 1200mm por ano no interior. A precipitação pode atingir 2000mm nas zonas
montanhosas.
Os dois países são membros da SADC que promove a integração económica regional entre os seus
Estados Membros. A integração regional está a ser fomentada através de uma cooperação mais
estreita entre os países, incluindo as áreas de desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos,
particularmente, nos cursos de água compartilhados, tais como o Rio Rovuma/Ruvuma.
O Secretariado da SADC, através da Direcção de Infra-estruturas e Serviços (SADC–DIS) coordena a
cooperação regional na área dos recursos hídricos. O Protocolo Revisto sobre os Cursos de Água
Compartilhados na SADC é o principal instrumento orientador desta iniciativa.
A população total da bacia está estimada em 3.2 milhões de habitantes dos quais 2.2 milhões estão
no lado da Tanzânia e 1.0 milhões no lado Moçambicano.
Moçambique e a Tanzânia estabeleceram recentemente uma Comissão Conjunta de Recursos
Hídricos para promover o desenvolvimento social e económico e a integração regional e, em
particular, para actuar como um mecanismo de cooperação na gestão e desenvolvimento da Bacia
Hidrografia do Rio Rovuma/Ruvuma em linha com os principais instrumentos regionais,
nomeadamente:
•

O Protocolo Revisto da SADC relativamente aos Cursos de Água Compartilhados (2000);

•

A Visão da África Austral para Água no Século XXI (2000);

•

A Política Regional da Água (2005);

•

A Estratégia Regional da Água (2005);

•

O Plano de Acção Estratégico Regional sobre o Desenvolvimento e a Gestão Integrada dos
Recursos Hídricos (2005 – 2010).

ii. Questões
Um dos principais desafios que os Estados Membros da SADC enfrentam na implementação do
Protocolo sobre cursos de água compartilhados e dos instrumentos regionais indicados acima é a
ausência de um plano sustentável no terreno que oriente a planificação e gestão integradas dos
recursos hídricos compartilhados. Entre outros, isto inclui uma falta de um mecanismo institucional,
a falta de informações fiáveis sobre os recursos hídricos e uso da água, fracas Organizações das
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Bacias Hidrográficas e o limitado envolvimento dos intervenientes na planificação e gestão ao nível
da Bacia.
Tanto a República Unida da Tanzânia como Moçambique avançaram muito em termos da revisão
das Políticas Nacionais da Água com o objectivo de concretizarem a meta do quadro abrangente
para o desenvolvimento sustentável e gestão dos recursos hídricos. Até à data o quadro institucional
para a gestão dos recursos hídricos foi elaborado com mecanismos para a gestão da bacia e áreas de
drenagem, como exemplificado pelo estabelecimento da Organizações da Bacia como ARA Norte e
RBWO. As Estratégias Nacionais de Desenvolvimento do Sector da Agua foram desenvolvidas e estão
a ser desenvolvidos os Planos de Investimento do Sector. Na Tanzânia, o projecto de lei Consolidado
da Água está a ser elaborado, enquanto em Moçambique a revisão e a emenda à Lei da Água está a
ser feita.
A Comissão Conjunta de Recursos Hídricos, portanto, necessita de Reforço e Capacitação
Institucionais para cumprir as novas funções ao abrigo da Política Nacional da Água e da Lei da Água
e no âmbito do quadro jurídico previsto para a implementação dos projectos de desenvolvimento
conjuntos.
Para que seja feita a gestão eficaz e eficiente dos projectos conjuntos de desenvolvimento
propostos para toda a bacia, é crucial o estabelecimento do Secretariado Executivo. A estrutura
organizacional do Secretariado Executivo e as suas funções devem estar em harmonia com os
objectivos da Comissão Conjunta.
Entretanto, o reforço e a capacitação institucionais da organizações nacionais das bacias, ARA Norte
em Pemba e RBWO em Mtwara devem receber prioridade máxima.
Tanto os Conselho de ARA Norte como da Água de RBWO são as entidades de custódia da gestão dos
recursos hídricos em toda a bacia. Os Conselhos da Água têm todos instrumentos jurídicos para
operarem como conselhos autónomos administrativos e financeiros, embora sejam financiados
presentemente por Comités Consultivos das Bacias que aconselharão a direcção sobre as actividades
que são realizadas nas bacias. Nas bacias serão estabelecidas as Associações dos Utilizadores da
Água que são entidades jurídicas para uso da água numa localidade particular. Os custos
administrativos da associação serão cobertos por tarifas impostas aos utilizadores da água.
A ARA Norte e a RBWO estão, presentemente, a atravessar uma fase de elevada falta de pessoal
tanto profissional como de apoio. Verifica-se também falta de escritórios, equipamento e
instrumentos. Durante a implementação do programa a bacia necessita de reforçar a sua capacidade
a todos os níveis, incluindo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formação e reciclagem dos pessoal existente;
Aquisição de equipamento de escritório e no terreno;
Reabilitação de redes de observação hidrológica e hidrogeológica existentes;
Recrutamento de novo pessoal;
Reforço dos gabinetes da bacia;
Reforço dos grupos de utilizadores da água;
Reforço da distribuição da água (concessão e reforço dos direitos da água);
Estabelecimento do combate à poluição que presentemente é inexistente;
Reforço do controlo de protecção às fontes.
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iii.

Objectivo

O objectivo do projecto de Reforço e Capacitação Institucionais é assegurar que seja estabelecido
um mecanismo institucional efectivo e eficiente e os recursos humanos e técnicos para a gestão e
desenvolvimento sustentáveis dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma.
iv.

Resultado projectado

O resultado projectado da consultoria é um relatório abrangente contendo recomendações sólidas
sobre os mecanismos institucionais reforçados e adequados aos níveis regional e nacional com os
recursos humanos e técnicos necessários.
v.

Âmbito do trabalho

O âmbito do trabalho a ser realizado nesta consultoria incluirá o seguinte:
a.

Fazer uma avaliação das estruturas nacional e regional existentes para a gestão dos
recursos hídricos tanto em Moçambique como na Tanzânia.

b.

Recomendar as estruturas de gestão e de organizacionais apropriadas para a RBO conjunta
proposta e para as organizações nacionais da bacia.

c.

Avaliar o desempenho das actuais Organizações das Bacias nacionais (ARA Norte e RBWO)
existentes relativamente aos seus mandatos jurídicos, incluindo os mecanismos financeiro
e as suas afiliações com organizações de gestão de recursos hídricos gerais aos níveis
regional, nacional e local.

d.

Identificar as lições no contexto do seu papel na criação de Comités da Bacia e de outras
formas de empoderamento dos utilizadores da água ao nível local, incluindo a divulgação
da informação relevante aos utilizadores.

e.

Avaliar a capacidade dos recursos humanos do sector da água e das instituições da água
conexas em toda a Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma e recomendar as medidas de capacitação
imediatas e a mais longo prazo.

f.

Propor a combinação de competências óptima e adequada necessárias para cada nível das
operações.

g.

h.

vi.

Determinar a capacidade de gestão e operacional necessária para os escritórios no terreno
incluindo as associações das bacias, sub-bacias e dos utilizadores da água.
Desenvolver pacotes de incentivos incluindo as oportunidades de carreira para os
trabalhadores a níveis diferentes.
Qualificações académicas e Experiência

O Fornecedor de Serviços Profissionais (PSP) deve ter um Especialista em Recursos Institucionais e
Humanos e um Perito em Capacitação na equipa de Consultoria. A experiência de trabalho com a
Organização de Gestão dos Recursos Hídricos e o conhecimento profundo do sector da água na
Região da SADC, incluindo conhecimentos de gestão dos cursos de água compartilhados e das
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políticas e processos da SADC são pré-requisitos. Alguns conhecimentos e experiência da Bacia
Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma constituirão também uma mais-valia. Os peritos devem ter
pelo menos 10 anos de experiência de trabalho no sector da água. É essencial que seja fluente em
Inglês e o conhecimento de Português como língua de trabalho será uma forte recomendação.
vii.

Duração da consultoria

A duração da consultoria é de dezoito (18) meses.
viii.

Relatórios e Calendário

O trabalho do Fornecedor de Serviços Profissionais estará sob o controlo de gestão e administrativo
do Grupo de Trabalho da Iniciativa da Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma.
Serão submetidas cinco (5) cópias dos relatórios seguintes à Direcção de Infra-estruturas e Serviços
(Programa da Água) do Secretariado da SADC e aos dois países através dos Pontos Focais Nacionais
do Grupo de Trabalho, em Inglês e Português:

a. Um breve relatório inicial, dentro de um mês a partir da data do início da
Consultoria, focalizando a abordagem seleccionada para a Consultoria, incluindo
uma proposta preliminar sobre o conteúdo do workshop da matriz lógica; datas
preliminares para os três workshops e uma lista provisória de participantes.
b. Apresentação do Relatório Inicial ao Grupo de Trabalho.
c. O PSP preparará relatórios mensais sobre o balanço das actividades (Progress
Report) depois do início do Estudo.
d. A versão final do relatório será submetida até ao fim do 16º mês.
e. A apresentação do projecto de Relatório final ao Grupo de Trabalho e a outros
intervenientes no fim do 18º mês.
f. O relatório final será submetido um (1) mês depois do Workshop dos intervenientes.
xi.

Financiamento e Organização da Consultoria

O Grupo de Trabalho da Iniciativa da Bacia Hidrográfica do Rovuma/Ruvuma, em nome dos Estados
Membros beneficiários é o cliente da presente consultoria e recrutará os Consultores. As questões
financeiras e administrativas e a assinatura dos contratos de consultoria serão organizados pelo
Secretariado da SADC em concertação com os Parceiros de Cooperação no âmbito do Programa de
Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços da SADC/Parceiros.
Os Consultores serão responsáveis pela planificação, facilitação técnica, e preparação das actas dos
workshops consultivos de intervenientes a ter lugar durante o curso da tarefa. A administração
logística e financeira dos workshops será organizada directamente pelo Secretariado da SADC.
A supervisão geral e a monitorização da componente técnica do estudo será da responsabilidade do
Grupo de Trabalho da Bacia do Rovuma /Ruvuma.
O Plano de Trabalho detalhado para a implementação da tarefa será submetido ao Grupo de
Trabalho da Iniciativa da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma para circulação aos Estados
Membros, conjuntamente com o Relatório Inicial, dentro de quatro semanas a partir do
recrutamento dos Consultores.
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xii.

Facilidades providenciadas pelo Cliente

O Cliente disponibilizará ao Fornecedor de Serviços Profissionais todos os documentos que sejam
relevantes à tarefa.

6.3 AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENOT DOS RECURSOS HÍDRICOS1
O Documento Conjunto das Questões Chave identificou o Sistema de Apoio aos Dados e
Informações dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma como uma das
questões críticas de toda a bacia que precisa de ser abordada imediatamente. Contudo, o Projecto
do Sistema de apoio aos Dados e Informação dos Recursos Hídricos está já a ser integrado no
Projecto do BAD/SADC de Apoio aos Cursos de Água Compartilhados das Bacia Hidrográficas dos
Rios Buzi, Rovuma/Ruvuma e Save para apoiar a implementação do Protocolo Revisto sobre os
Cursos de Água Compartilhados. O projecto BAD/SADC integra cinco componentes: (A)
Desenvolvimento de Monografias e Estratégias da Bacia Hidrográfica, (B) Sistema de Reforço aos
Conhecimento e de Apoio à Informação (C) Gestão Comunitária da Bacia (D) Gestão e Capacitação
do Projecto e (E) Serviços de Auditoria. A Avaliação e Desenvolvimento dos Recursos Hídricos está
precisamente no âmbito da componente de Desenvolvimento da Monografia e da Estratégia da
Bacia Hidrográfica.
A1: Desenvolvimento da Monografia da Bacia Hidrográfica
A subcomponente produzirá monografias de bacia hidrográfica para a Bacia Hidrográfica do Rio
Rovuma/Ruvuma envolvendo a caracterização do uso da água e o perfil da qualidade do uso da
água. Os perfis do uso e da qualidade da água da bacia integram um inventário do uso da água e
projectos de desenvolvimento associados à água (infra-estruturas hidráulicas, etc.), questões actuais
da qualidade da água e tendências das mesmas na bacia hidrográfica. As monografias
providenciarão a compreensão necessária do local, fonte e quantidade do uso da água da bacia
hidrográfica, mas também providenciarão uma compreensão sobre como a água é utilizada.
Consolidará a informação existente; dará um armazenamento seguro de dados e acessibilidade ao
banco de dados criado no âmbito do projecto e providenciará um banco de dados de informações
para análise e síntese para os decisores no trabalho operativo assim como para o desenvolvimento
das actividades do projecto. O banco de dados terá como base uma plataforma GIS e estará em
conformidade com outros bancos de dados na Região. O banco de dados terá interfaces para
contributos, assim como para comunicar com outras fontes de informação e parceiros, tais como,
escritórios de gestão da água nas bacias hidrográficas, autoridades nacionais e a SADC.
O banco de dados comum de cada bacia incluirá o seguinte: 1) consolidar e actualizar a informação
existente sobre: socioeconomia, recursos de água superficial, recursos de água subterrânea,
represas e obras hidráulicas; qualidade da água e transporte de sedimentos, poluição e impactos no
ambiente; abastecimento de água e saneamento; irrigação e actividades florestais, indústrias e
exploração mineira, pesca, fauna bravia e turismo, necessidades do fluxo ambiental, energia e infraestruturas; 2) as questões transversais seguintes serão abordadas: alívio da pobreza, promoção da
igualdade de género, combate à malária e VIH e SIDA, capacitação e boa governação.

1

Projecto do BAD
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A2: Desenvolvimento da Estratégia da Bacia Hidrográfica
Esta subcomponente elaborará os cenários de desenvolvimento da bacia hidrográfica, identificará
oportunidades de investimento, classificará os projectos futuros de investimento que incluirão o
desenvolvimento dos recursos hídricos, dará início a estudos de pré-viabilidade, realizará vários
workshops de intervenientes e desenvolverá os cenários seleccionados numa Estratégia da Bacia
Hidrográfica. O ponto inicial para o desenvolvimento das projecções das necessidades da água
requer uma compreensão das actuais condições económicas e demográficas da bacia. O resultado
na forma de um relatório da Monografia será o contributo principal para o efeito. A identificação das
mudanças e tendências histórias ocorridas na bacia hidrográfica, mais a avaliação dos sectores mais
importantes de um ponto de vista económico e do uso da água ajudará a definir o foco dos futuros
cenários económicos e demográficos. A componente avaliará o actual uso da água e avaliará ainda
os futuros desenvolvimentos sectoriais e indicará a necessidade de água e a pressão nos recursos
hídricos e no ambiente. A avaliação ambiental e social será desenvolvida de um modo integrado
para garantir o desenvolvimento sustentável.
Os Cenários de Desenvolvimento da Água da Bacia Hidrográfica serão desenvolvidos e será acordada
uma estratégia de toda a bacia para o IWRM conjunto. Isto será feito de um modo totalmente
participativo envolvendo todos os níveis de intervenientes. As actividades correspondentes
incluiriam a identificação e a definição de prioridades das oportunidades de investimento a longo
prazo incluindo os estudos de pré-viabilidade. A formulação dos princípios da atribuição da água
entre os dois países que compartilham uma Bacia Hidrográfica terá o seu ponto inicial ao definir-se
os princípios da emissão das licenças da água.
O processo de desenvolvimento dos cenários de desenvolvimento da bacia hidrográfica e o
desenvolvimento de uma estratégia conjunta de IWRM incluirá o seguinte: actualização do banco de
dados e do uso actual da água por sectores, actualização de GIS e aplicações de modelação,
formação em exercício do pessoal contraparte, formulação de necessidades futuras de água por
todos os sectores, análise do potencial para conservação da água e práticas de gestão das
necessidades de água, revisão e preparação de uma proposta para a concessão de licenças da água,
identificação, análise e definição de prioridades preliminar dos investimentos sustentáveis
orientados para o desenvolvimento, AIA, SAI e análise financeira dos projectos individuais,
desenvolvimento do plano de implementação, formulação dos princípios da distribuição da água
entre os países, analisar e propor os mecanismos institucionais e financeiros para a implementação,
formulação de cenários alternativos de desenvolvimento, organização de workshops de
intervenientes, adopção do cenário e da estratégia de desenvolvimento mais apropriados.
Elaboração do relatório sobre o cenário de desenvolvimento, organização dos workshop de
intervenientes, adopção do cenário de desenvolvimento mais apropriado, elaboração do relatório
final sobre o cenário de desenvolvimento.
Os resultados dos cenários de desenvolvimento da bacia hidrográfica são a identificação das
oportunidades de investimento, que são o fundamento dos cenários de desenvolvimento. O
desenvolvimento de uma estratégia conjunta de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (IWRM)
sobre os cenários de desenvolvimento da bacia hidrográfica terá como resultado os projectos de
investimento preparados e classificados em termos de prioridade, a adopção da estratégia de IWRM
e o relatório final da estratégia de IWRM.

Documento sobre Questões Chave da Bacia do
Rovuma/Ruvuma

-45-

Relatório Final

6.4 SISTEMA DE APOIO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS
O Documento Conjunto das Questões Chave identificou o Sistema de Apoio de Dados e Informações
sobre os Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma como uma das questões
críticas de toda a bacia que precisa de ser abordada imediatamente. Contudo, o Projecto do Sistema
de Apoio de Dados e Informações sobre os Recursos Hídricos está já a ser integrado no Projecto do
BAD/SADC de Apoio aos Cursos de Água Compartilhados das Bacia Hidrográficas dos Rios Buzi,
Rovuma/Ruvuma e Save para apoiar a implementação do Protocolo Revisto sobre os Cursos de Água
Compartilhados. O projecto BAD/SADC integra cinco componentes: (A) Desenvolvimento de
Monografias e Estratégias da Bacia Hidrográfica, (B) Sistema de Reforço aos Conhecimento e de
Apoio à Informação (C) Gestão Comunitária da Bacia (D) Gestão e Capacitação do Projecto e (E)
Serviços de Auditoria.
O Sistema de Apoio de Dados e Informações sobre os Recursos Hídricos está totalmente no âmbito
da componente de Sistemas melhorados de Apoio a Conhecimentos e Informação (EKIS).
A presente componente do projecto reforçará as redes hidrometeorológicas e de medição da água
subterrânea e os banco de dados operacional já estabelecido. Sem um conhecimento abrangente
dos recursos hídricos para os quais têm o mandato de gerir, a SADC e as RBMI e as agências
parceiras verificam que é muito difícil avaliar o tamanho e a magnitude do recurso, o potencial para
desenvolvimento futuro e os perigos inerentes no caso de uso não regulado.
Através do banco de dados o Projecto reforçará a recolha, armazenamento, e partilha de dados e
informações relativas a água superficial, água subterrânea e qualidade da água. O banco de dados
com base em GIS será estabelecido sendo acessível pelos escritórios da bacia hidrográfica, as
autoridades nacionais e a SADC. Isto incluirá uma rede primária para os dados da água subterrânea e
dados hidrometeorológicos, Sistema de Gestão da Informação da Bacia (RBIM, sigla em inglês), um
formato e procedimentos comuns para os dados hidrológicos adoptados entre os países ribeirinhos.
Será formulado um plano de rede de medição, para incluir os procedimentos de gestão e
manutenção da rede. Os sistemas para a utilização dos dados para avaliação da água superficial e
subterrânea precisam de ser divulgados a outros projectos e países da SADC a fim de padronizarem
os sistemas na Região.
As actividades relacionadas com a água superficial incluem (i) o estabelecimento de redes de
medição, (ii) a provisão de equipamento hidrométrico, e (iii) a provisão de equipamento de gestão
de dados assim como de facilidades de transporte para o pessoal de recolha de dados. As
actividades relacionadas com a água subterrânea incluem (i) construção de poços de observação, (ii)
a provisão de instrumentos de medição e de equipamento de gestão de dados, e (iii) formação na
sua instalação e uso. Em termos da qualidade da água, as actividades consistirão no melhoramento
de laboratórios e equipamento para ensaios sobre a qualidade da água. Em conjunto com as
actividades acima serão desenvolvidas ferramentas para a partilha de informações e de apoio a
decisões para toda a bacia.
O Sistema de Gestão de Informações da Bacia Hidrográfica inclui um Sistema de Apoio a Decisões
(DSS, sigla em ingles), do modo seguinte: GIS, banco de dados e gestão de informações, compilação
dos dados digitais existentes, digitalização de dados geográficos pendentes, desenho e
desenvolvimento de um banco de dados comum, definição da partilha e distribuição de dados,
realização de cursos de formação em exercício sobre GIS e gestão de banco de dados, modelos
hidrológicos/bacia do rio: selecção de modelos hidrológicos/bacia hidrográfica; compilação de dados
recebidos, construção do banco de dados, preenchimento de lacunas e controlo de qualidade de
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dados, estabelecimento de modelos seleccionados, realização de cursos de formação introdutórios,
em modelação e workshops de divulgação.
A comunicação com os intervenientes inclui: desenho e acordo de protocolos e formatos para
intercâmbio de dados, lançamento do website do projecto associado ao website oficial da SADC,
formação do pessoal em manutenção e actualização do website, preparação de campanhas de
informação direccionadas aos intervenientes.

6.5 QUESTÕES AMBIENTAIS E DE ECOSSISTEMAS
i.

Antecedentes

O rio Rovuma/Ruvuma forma a fronteira entre Moçambique e a Tanzânia numa distância de 650 km
a partir da costa e tem um comprimento total de 760 km. A superfície total da bacia do Rio
Rovuma/Ruvuma é de cerca de 152.200 km2 dos quais 65.39% são em Moçambique, 34.30% na
Tanzânia e 0,31% no Malawi. O rio é perene com a sua nascente a montante dos seus principais
afluentes os rios Lucheringo, Likonde e Lugenda, em Moçambique, e nas montanhas Matagoro, a
sudeste da Tanzânia.
O escoamento médio anual (MAR, sigla em ingles) do rio Rovuma/Ruvuma para o mar é de cerca de
15km³, a temperatura média é de 230-260 Centígrados, a precipitação varia de 900mm nas zonas
costeiras a 1200mm por ano no interior. A precipitação pode atingir 2000mm nas zonas
montanhosas.
Os dois países são membros da SADC que promove a integração económica regional entre os seus
Estados Membros. A integração regional está a ser fomentada através de uma cooperação mais
estreita entre os países, incluindo as áreas de desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos,
particularmente, nos cursos de água compartilhados, tais como o Rio Rovuma/Ruvuma.
O Secretariado da SADC, através da Direcção de Infra-estruturas e Serviços (SADC–DIS) coordena a
cooperação regional na área dos recursos hídricos. O Protocolo Revisto sobre os Cursos de Água
Compartilhados na SADC é o principal instrumento orientador desta iniciativa.
A população total da bacia está estimada em 3.2 milhões de habitantes dos quais 2.2 milhões estão
no lado da Tanzânia e 1.0 milhões no lado Moçambicano.
Moçambique e a Tanzânia estabeleceram recentemente uma Comissão Conjunta de Recursos
Hídricos para promover o desenvolvimento social e económico e a integração regional e, em
particular, para actuar como um mecanismo de cooperação na gestão e desenvolvimento da Bacia
Hidrografia do Rio Rovuma/Ruvuma em linha com os principais instrumentos regionais,
nomeadamente:
•

O Protocolo Revisto da SADC relativamente aos Cursos de Água Compartilhados (2000);

•

A Visão da África Austral para Água no Século XXI (2000);

•

A Política Regional da Água (2005);

•

A Estratégia Regional da Água (2005);
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•

ii.

O Plano de Acção Estratégico Regional sobre o Desenvolvimento e a Gestão Integrada dos
Recursos Hídricos (2005 – 2010).
Questões

A Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma representa a separação entre as regiões biogeográficas da África
Oriental e Austral e inclui florestas das planícies costeiras, diversos tipos de florestas, terras húmidas
importantes e mangais. Embora a biodiversidade da bacia seja, em elevado grau, indefinida,
acredita-se que seja de importância regional e uma importante área de tensão na Conservação da
Biodiversidade. É o local onde se encontram diversas espécies de peixe, muitas das quais ainda não
caracterizadas. Os lagos de meandros antigos associados em muitos afluentes, especialmente nos
deltas do Lukimwa/Ruvuma são ricos em habitats de crocodilos e hipopótamos assim como zonas de
reprodução e de nidificação para várias espécies de aves (não-migratórias e de migrações
intercontinentais). A área contém também espécies numerosas endémicas incluindo o cão selvagem,
antílopes (eland) e uma grande população de elefantes e de habitats marinhos. O rio principal é
orlado com terras húmidas importantes de significado mundial e tem um estuário e delta substancial
incluindo uma grande área de mangais. A biodiversidade estuarina e costeira é significativa e o
Parque Estuarino Marinho de Mnazi-Bay-Ruvuma nos limites do delta do Ruvuma na Tanzânia foi
recentemente publicado em boletim oficial.
Entre os recursos encontrados no ecossistema compartilhado incluem-se: florestas de miombo e
floresas; terras húmidas, fauna bravia, água, peixe, terras férteis, minerais, etc. Estes ecossistemas
suportam as comunidades locais e as economias nacionais. A subsistência é, em geral, baseada na
exploração directa dos recursos naturais através da pesca, caça e agricultura usando métodos de
corte raso e queimadas. Os métodos actuais de exploração de recursos e os seus níveis têm como
resultado a exaustão dos recursos naturais, pondo em riso a sobrevivência das gerações futuras.
As pressões no ambiente e no ecossistema incluem os assentamentos humanos não planeados, a
fraca prestação de infra-estruturas básicas e de serviços, a degradação da terra, desflorestação,
deslocação ilegal de pessoas através das fronteiras, exploração mineira ilegal e outras actividades ao
longo do rio, pesca excessiva, deterioração da qualidade da água, caça furtiva de animais bravios,
erosão do solo, alterações climáticas, baixa sensibilização sobre o ambiente e actividades
económicas não reguladas.
Há uma necessidade urgente de se abordar as questões acima desenvolvendo um quadro jurídico e
regulador apropriado e reforçando as capacidades de todas as instituições relevantes envolvidas na
área do ambiente e de ecossistemas.
Outras questões ambientais e do ecossistema que precisam de ser consideradas incluem o seguinte:
a.
b.
c.
d.
e.

Inadequação da aplicação do controle da poluição da água e de outras medidas
de mitigação do impacto ambiental;
Adequação das leis e dos mecanismos reguladores relativos ao ambiente;
Capacidade institucional para controlar a poluição da água;
Falta de cooperação entre sectores relacionados entre si;
Ausência de mecanismos de intercâmbio de informações.

Outras questões ambientais e do ecossistema que necessitam de ser examinadas incluem as
seguintes:
a.

Questões ecológicas associadas às necessidades de água;
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b.
c.
d.

Controlo da qualidade da água e da poluição ou questões de Saúde Ambiental;
Critérios de controlo ecológico e de poluição que sejam aplicáveis;
Regulação de actividades e intervenções nas bacias de drenagem e nas zonas
costeiras, incluindo a erosão ou desertificação de áreas vulneráveis, terras
húmidas, áreas protegidas, e outras zonas ecológicas sensíveis;
Inadequação da aplicação do controlo da poluição da água e de outras medidas
de mitigação do impacto ambiental;
Adequação da lei sobre o ambiente e de mecanismos reguladores;
A capacidade institucional para controlar a poluição da água;
Carácter nomádico de certas áreas da bacia;
Falta de cooperação entre os sectores conexos;
Falta do mecanismo de intercâmbio de informações.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
iii. Objectivo

O objectivo do projecto do ambiente e dos ecossistemas é desenvolver, em colaboração com outros
sectores relevantes, uma estratégia abrangente com acções concretas que garantirão a utilização
sustentável e equitativa dos recursos naturais comuns da bacia, com base numa abordagem de
ecossistema e com a participação plena de todos os intervenientes.
iv. Resultado projectado
O resultado projectado incluirá um relatório abrangente da situação do ambiente e dos
ecossistemas da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma com um pacote de recomendações
estratégicas sobre projectos e actividades conjuntos para o reforço da cooperação e coordenação
regionais na área do ambiente e dos ecossistemas da Bacia.
v. Âmbito dos Trabalhos
a.

Estudar em detalhe todos os aspectos ambientais e dos ecossistemas na Bacia do Rio
Rovuma/Ruvuma.

b.

Estudar e identificar os ecossistemas aquáticos sensíveis em toda a bacia.

c.

Examinar todos os quadros jurídicos e reguladores relevantes sobre questões
ambientais e do ecossistema dos dois estados ribeirinhos e recomendar as directrizes
jurídicas e reguladoras específicas à gestão conjunta do ambiente e dos ecossistemas
na bacia.

d.

Analisar as estruturas institucionais existentes e a capacidade das Bacias das
Organizações (ARA Norte e RBWO) para superar os desafios ambientais e dos
ecossistemas.

e.

Avaliar as causas profundas das preocupações ambientais na Bacia a fim de
recomendar as medidas apropriadas de mitigação da degradação ambiental.

f.

Desenvolver os procedimentos da avaliação estratégica ambiental tomando em conta
a gestão dos recursos naturais e para a subsistência sustentável rural.
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g.

Examinar as directrizes, os padrões e as práticas correntes das Avaliações do Impacto
Ambiental (AIA) como um instrumento obrigatório para a credenciação da segurança
ambiental de novos projectos de desenvolvimento.

h.

Recomendar a melhor maneira de instituir e aplicar os requisitos obrigatórios das
Avaliações do Impacto Ambiental (AIA) para toda a bacia.

i.

Estudar e recomendar os critérios e regulamentos de controlo da qualidade e da
poluição da água;

j.

Avaliar a capacidade actual para a execução da monitorização da qualidade da água,
da protecção ambiental e controlo da poluição incluindo a coordenação e a
cooperação transversais e propor recomendações de reforço apropriadas.

k.

Estudar em detalhe os diferentes tipos de florestas e de diversidade biológica na
Bacia do Rovuma/Ruvuma e qualquer microecossistemas únicos eu estejam ainda por
ser caracterizados a fim de estabelecer o seu significado verdadeiro regional e
internacional.

l.

Desenvolver os princípios e métodos gerais para a determinação das necessidades
ecológicas da água do rio e da zona do estuário.

m.

Examinar os métodos e os níveis actuais de exploração de recursos que estão a
resultar na exaustão dos recursos naturais e recomendar os passos apropriados que
são necessários para ser implementados conjuntamente.

n.

Identificar a áreas específicas da bacia que são essenciais para as aves migratórias
como zonas de descanso ou nidificação a fim de lhes proporcionar o elevado estatuto
de protecção de acordo com a Convenção de Bona sobre a conservação das espécies
migratórias de animais bravios.

o.

Estudar a situação da cooperação multidisciplinar e multissectorial entre os
intervenientes, tais como os sectores agricultura, pecuária, florestas, fauna bravia,
pesca e mineral e recomendar o modo de evitar os conflitos e litígios na área da
exploração dos recursos hídricos.

vi. Qualificações e Experiência
O Fornecedor de Serviços Profissionais (PSP) deve ter uma equipa de Consultores com graus
académicos básicos e conhecimentos profissionais em áreas multidisciplinares, incluindo os
recursos hídricos, ambiente, agricultura/irrigação, pecuária, florestas, fauna bravia, pesca e recursos
minerais. O conhecimento profundo do sector da água na região da SADC, incluindo os
conhecimentos sobre a gestão dos cursos de água compartilhados, e sobre as políticas e processos
da SADC constituem um pré-requisito. Alguns conhecimentos e experiência da Bacia do
Rovuma/Ruvuma constituirá também uma mais-valia. Todos os peritos na equipa devem ter pelo
menos 10 anos de experiência de trabalho no sector da água. É essencial que sejam fluentes em
Inglês e conhecimentos de Português constituirão uma forte recomendação.
vii.

Duração da consultoria

A duração da consultoria é de vinte e quatro (36) meses. Por favor notar erro da versão em inglês.
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viii. Relatórios e Calendário
O trabalho dos Consultores estará sob o controlo de gestão e administrativo do Grupo de Trabalho
da Iniciativa da Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma.
Serão submetidas cinco (5) cópias dos relatórios seguintes aos dois países através dos Pontos Focais
Nacionais do Grupo de Trabalho, em Inglês e Português.
a. Um breve relatório inicial, dentro de um mês a partir da dada do início da
Consultoria, focalizando a abordagem seleccionada para a Consultoria, incluindo
uma proposta preliminar sobre o conteúdo do workshop da matriz lógica; datas
preliminares para os três workshops e uma lista provisória de participantes.
b. Apresentação do Relatório Inicial ao Grupo de Trabalho.
c. O Consultor preparará trimestralmente relatórios sobre o balanço das
actividades (Progress Report) a partir do início do Estudo.
d. O Consultor preparará e submeterá relatórios sobre o balanço das actividades
(Progress Reports) anuais.
e. A versão final do relatório será submetida até ao fim do 33º mês.
f. A apresentação do projecto de Relatório final ao Grupo de Trabalho e a outros
intervenientes no fim do 34º mês.
g. O relatório final será submetido um (1) mês depois do Workshop dos
intervenientes.

xiii.

Financiamento e Organização da Consultoria

O Grupo de Trabalho da Iniciativa da Bacia Hidrográfica do Rovuma/Ruvuma é o cliente da presente
consultoria e recrutará os Consultores. As questões financeiras e administrativas e a assinatura dos
contratos de consultoria serão organizadas pelo Secretariado da SADC em concertação com os
Parceiros de Cooperação no âmbito do Programa de Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços
da SADC/Parceiros.
Os Consultores serão responsáveis pela planificação, facilitação técnica, e preparação das actas dos
workshops consultivos de intervenientes a ter lugar durante o curso da tarefa. A administração
logística e financeira dos workshops será organizada directamente pelo Secretariado da SADC.
A supervisão geral e a monitorização da componente técnica do estudo será da responsabilidade do
Grupo de Trabalho da Bacia do Rovuma /Ruvuma.
O Plano de Trabalho detalhado para a implementação da tarefa será submetido ao Secretariado da
SADC para circulação aos Estados Membros conjuntamente com o Relatório Inicial, dentro de duas
quatro semanas a partir do recrutamento dos Consultores.
xiv.

Facilidades providenciadas pelo Cliente

O Cliente disponibilizará ao Prestador de Serviços Profissionais todos os documentos que sejam
relevantes à tarefa.
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6.6
i.

COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO REGIONAIS
Antecedentes

O rio Rovuma/Ruvuma forma a fronteira entre Moçambique e a Tanzânia numa distância de 650 km
a partir da costa e tem um comprimento total de 760 km. A superfície total da bacia do Rio
Rovuma/Ruvuma é de cerca de 152.200 km2 dos quais 65.39% são em Moçambique, 34.30% na
Tanzânia e 0,31% no Malawi. O rio é perene com a sua nascente a montante dos seus principais
afluentes os rios Lucheringo, Likonde e Lugenda em Moçambique e nas montanhas Matagoro, a
sudeste da Tanzânia.
O escoamento médio anual (MAR, sigla em ingles) do rio Rovuma/Ruvuma para o mar é de cerca de
15km³, a temperatura média é de 230-260 Centígrados, a precipitação varia de 900mm nas zonas
costeiras a 1200mm por ano no interior. A precipitação pode atingir 2000mm nas zonas
montanhosas.
Os dois países são membros da SADC que promove a integração económica regional entre os seus
Estados Membros. A integração regional está a ser fomentada através de uma cooperação mais
estreita entre os países, incluindo as áreas de desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos,
particularmente, nos cursos de água compartilhados, tais como o Rio Rovuma/Ruvuma.
O Secretariado da SADC, através da Direcção de Infra-estruturas e Serviços (SADC–DIS) coordena a
cooperação regional na área dos recursos hídricos. O Protocolo Revisto sobre os Cursos de Água
Compartilhados na SADC é o principal instrumento orientador desta iniciativa.
A população total da bacia está estimada em 3.2 milhões de habitantes dos quais 2.2 milhões estão
no lado da Tanzânia e 1.0 milhões no lado Moçambicano.
Moçambique e a Tanzânia estabeleceram recentemente uma Comissão Conjunta de Recursos
Hídricos para promover o desenvolvimento social e económico e a integração regional e, em
particular, para actuar como um mecanismo de cooperação na gestão e desenvolvimento da Bacia
Hidrografia do Rio Rovuma/Ruvuma em linha com os principais instrumentos regionais,
nomeadamente:
•

O Protocolo Revisto da SADC relativamente aos Cursos de Água Compartilhados (2000);

•

A Visão da África Austral para Água no Século XXI (2000);

•

A Política Regional da Água (2005);

•

A Estratégia Regional da Água (2005);

•

O Plano de Acção Estratégico Regional sobre o Desenvolvimento e a Gestão Integrada dos
Recursos Hídricos (2005 – 2010).

ii.

Questões

Um dos principais desafios que os Estados Membros da SADC enfrentam na implementação do
Protocolo sobre Cursos de Água compartilhados e dos instrumentos regionais mencionados acima é
a falta de um quadro sustentável no terreno que oriente a planificação e a gestão integradas dos
recursos hídricos compartilhados. Entre outros, isto inclui uma falta de um estrutura organizacional
apropriada, falta de informações fiáveis sobre os recursos hídricos e o uso da água, Organizações da
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Bacia do Rio fracas e o envolvimento limitados dos intervenientes na planificação e gestão ao nível
da Bacia.
As questões das águas internacionais do Rio Rovuma/Ruvuma têm de ser abordadas em
conformidade com os tratados internacionais em vigor para os mecanismos de partilha da água,
como consagrado no Protocolo da SADC sobre os Cursos de Água Compartilhados. Embora os outros
projectos focalizem os mecanismos políticos, jurídicos e institucionais, este projecto, em particular,
centra-se no melhor modo de manter e reforçar a colaboração regional recentemente estabelecida
sobre o desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos integrados entre Moçambique e Tanzânia.
Há necessidade de desenvolver mecanismos de coordenação sólidos que garantirão uma
compreensão comum das questões da água em toda a bacia, incluindo a utilização equitativa dos
recursos.
O Protocolo sobre a Água da SADC, as leis e políticas dos dois países relativamente ao
desenvolvimento e gestão integrada dos recursos hídricos devem ser divulgados a todos os
intervenientes aos níveis apropriados em toda a Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma com a
intenção de garantir a cooperação e coordenação efectivas relativa ao recursos hídricos regionais. As
regras e os acordos para a partilha equitativa da água durante eventos extremos (cheias e secas)
devem ser alcançados amigavelmente, tomando conhecimento pleno dos grupos não homogéneos
de intervenientes que partilham as mesmas bacias hidrográficas, e que variam os grandes
agricultores comerciais e as empresas industriais até aos camponeses e aos agricultores de
subsistência.
Os projectos regionais conjuntos propostos neste Documento Conjunto de Questões Chave
produzirão uma base de conhecimentos imensa e abrangente para a Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma,
que formará a base da gestão e desenvolvimento melhorados dos recursos hídricos. O programa de
reabilitação das redes de observação hidrometeorológicas, hidrogeológicas, da qualidade da água,
do ambiente e dos ecossistemas, deve ser desenvolvido conjuntamente tomando em consideração
devida os requisitos óptimos das redes, a recolha, análise, armazenamento e os procedimentos de
recuperação de dados.
Os estudos conjuntos da bacia hidrográfica, em todos os aspectos de recursos naturais da bacia
comuns, incrementará a compreensão mútua das preocupações mútuas e criará um melhor
ambiente de cooperação ao nível profissional e de gestão entre Moçambique e a Tanzânia. A
participação plena dos intervenientes a todo os níveis deve ser assegurada.
iii.

Objectivo

O objectivo do Projecto de Cooperação e Coordenação Regionais é desenvolver a estratégia para
projectos e estudos regionais específicos que visam construir a confiança e reforçar a capacidade
dos Estados Membros para negociarem e celebrarem acordos justos entre si sobre os cursos de água
internacionais compartilhados com referência particular para o Rio Rovuma/Ruvuma.
iv.

Resultado projectado

O resultado projectado incluirá um pacote de projectos e actividades conjuntos para o incremento
da cooperação e coordenação regionais na gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos incluindo
a construção da confiança e estudos específicos sobre o direito internacional da água, visitas de
estudo para Organizações da Bacia em África e noutros continentes.
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v.

Âmbito do Trabalho

i.

Desenvolver um pacote de projectos e actividades estratégicos conjuntos para
incrementar a cooperação e a coordenação regionais em gestão dos recursos hídricos na
Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma.

ii.

Examinar os documentos existentes e a informação sobre a cooperação e a coordenação
regionais dos programas e actividades relacionados com água a fim de se familiarizarem
com a situação actual, as questões principais, os desafios e o ambiente conducente à
cooperação geral entre os dois países ribeirinhos.

iii.

Propor medidas para se alcançar a confiança de modo a aumentar a colaboração entre os
dois estados ribeirinhos.

iv.

Investigar as oportunidades de coordenação e de criação de sinergias com os projectos da
água associados a fim de maximizar os benefícios dados os escassos recursos financeiros e
técnicos.

v.

Rever e analisar o Protocolo da Água da SADC, as Leis sobre a Água, as Políticas relativas à
Água e as Estratégias da Água dos dois estados ribeirinhos, e outros acordos regionais e
internacionais relativos à água, em linha com o projecto proposto tendo em vista as
políticas e os aspectos jurídicos.

vi.

Realizar seminários e workshops nacionais e regionais sobre o Protocolo da Água da SADC,
as Leis sobre a Água, as Políticas relativas à Água e as Estratégias da Água dos dois estados
ribeirinhos e outros acordos regionais e internacionais relevantes relativos à água.

vii.

Realizar visitas de estudos a Organizações das Bacias em África e noutros continentes para
os Gestores da Bacia e os vários intervenientes aos níveis apropriados.

vi.

Qualificações Académicas e Experiência

O Fornecedor de Serviços Profissionais deve ter uma equipa de Consultores com um grau básico de
Direito com conhecimentos e experiência profundos em Direito Internacional da Água; Relações
Públicas Internacionais e Diplomacia; e Gestão dos Recursos Hídricos. Conhecimentos em
Capacitação e Formação de um membro da equipa será uma mais-valia. Conhecimentos profundos
do sector da água na Região da SADC, incluindo os conhecimentos da gestão dos cursos de água
compartilhados e das políticas e processos da SADC constituem um pré-requisito. Alguns
conhecimentos e experiência sobre a Bacia do Rio Rovuma/Ruvuma será também uma mais-valia.
Todos os peritos na equipa devem ter um mínimo de 10 anos de experiência de trabalho no sector
da água. É essencial que sejam fluentes em Inglês, e conhecimento de Português ao nível de
trabalho será uma forte recomendação.
vii. Duração da consultoria

A duração da consultoria é de vinte e quatro (24) meses.
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ix. Relatórios e Calendário
O trabalho dos Consultores estará sob o controlo de gestão e administrativo do Secretariado da
SADC em cooperação estreita com o Grupo de Trabalho da Iniciativa da Bacia do Rio
Rovuma/Ruvuma.
Serão submetidas cinco (5) cópias dos relatórios seguintes à Direcção da SADC de Infra-estruturas e
Serviços (Programa da Água) e aos dois países através dos Pontos Focais Nacionais do Grupo de
Trabalho, em Inglês e Português:
a. Um breve relatório inicial, dentro de um mês a partir da dada do início da
Consultoria, focalizando a abordagem seleccionada para a Consultoria, incluindo
uma proposta preliminar sobre o conteúdo do workshop da matriz lógica; datas
preliminares para os três workshops e uma lista provisória de participantes.
b. Apresentação do Relatório Inicial ao Grupo de Trabalho.
c. O Consultor preparará trimestralmente relatórios sobre o balanço das actividades
(Progress Report) a partir do início do Estudo.
d. O Consultor preparará e submeterá relatórios sobre o balanço das actividades
(Progress Reports) anuais.
e. A versão final do relatório será submetida até ao fim do 22º mês.
f. A apresentação do projecto de Relatório final ao Grupo de Trabalho e a outros
intervenientes no fim do 23º mês.
g. O relatório final será submetido um (1) mês depois do Workshop dos intervenientes.

xv.

Financiamento e Organização da Consultoria

O Grupo de Trabalho da Iniciativa da Bacia Hidrográfica do Rovuma/Ruvuma é o cliente da presente
consultoria e recrutará os Consultores. As questões financeiras e administrativas e a assinatura dos
contratos de consultoria serão organizadas pelo Secretariado da SADC em concertação com os
Parceiros de Cooperação no âmbito do Programa de Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços
da SADC/Parceiros.
Os Consultores serão responsáveis pela planificação, facilitação técnica, e preparação das actas dos
workshops consultivos de intervenientes a ter lugar durante o curso da tarefa. A administração
logística e financeira dos workshops será organizada directamente pelo Secretariado da SADC.
A supervisão geral e a monitorização da componente técnica do estudo será da responsabilidade do
Grupo de Trabalho da Bacia do Rovuma /Ruvuma.
O Plano de Trabalho detalhado para a implementação da tarefa será submetido ao Secretariado da
SADC para circulação aos Estados Membros conjuntamente com o Relatório Inicial, dentro de duas
quatro semanas a partir do recrutamento dos Consultores.
xvi.

Facilidades providenciadas pelo Cliente

O Cliente disponibilizará ao Prestador de Serviços Profissionais todos os documentos que sejam
relevantes à tarefa.
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6.7 SENSIBILIZAÇÃO, ENVOLVIMENTO E GOVERNAÇÃO PÚBLICOS
O Documento sobre as Questões Conjuntas identificou a Sensibilização, Envolvimento e Governação
Públicos da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma como uma das questões críticas de toda a
bacia que precisa de ser abordada imediatamente. Contudo, o projecto de Sensibilização,
Envolvimento e Governação Públicas está já a ser integrado no Projecto do BAD/SADC de Apoio aos
Cursos de Água Compartilhados das Bacia Hidrográficas dos Rios Buzi, Rovuma/Ruvuma e Save para
apoiar a implementação do Protocolo Revisto sobre os Cursos de Água Compartilhados. O projecto
BAD/SADC integra cinco componentes: (A) Desenvolvimento de Monografias e Estratégias da Bacia
Hidrográfica, (B) Sistema de Reforço dos Conhecimentos e de Apoio à Informação (C) Gestão
Comunitária da Bacia (D) Gestão e Capacitação do Projecto e (E) Serviços de Auditoria.
O projecto de sensibilização, envolvimento e governação públicos fica sob a responsabilidade da
componente de Gestão Comunitária como descrito abaixo:
Um importante aspecto da planificação na bacia hidrográfica é o envolvimento das comunidades e
das organizações locais. A capacitação ao nível da Sub-Bacia terá duas vertentes: 1) avaliação das
necessidades e desenvolvimento de materiais de formação específicos ao nível da Sub-bacia usando
meios de formação que a população local possa compreender; e 2) formação prática, quando a
população local, sob a supervisão da RBMI aprenderá a adoptar e a implementar as melhores
práticas no trabalho de conservação e protecção. A selecção das actividades a serem realizadas
resultará do processo total de diagnóstico rápido e da avaliação dos projectos-piloto ao nível da Subbacia e incluirá a identificação de problemas, discussões e a planificação com os intervenientes da
Sub-bacia. Será também uma ferramenta de ensino para o pessoal da RBMI sobre como abordar,
desenhar e implementar a capacitação ao nível mais baixo da estrutura hierárquica. No fim deste
processo o pessoal poderá estar com uma melhor preparação para divulgar as práticas a outras subbacias. No início desta componente do projecto, será identificado um número limitado de Sub-bacias
em áreas ecológicas seleccionadas, dependendo dos problemas relacionados com os recursos
hídricos para que sirvam de práticas de ensino e de demonstração tanto para o pessoal de RBMI
como para a população de Sub-bacias.
Os critérios para a selecção dos projectos-piloto incluirão um ou mais dos critérios seguintes: uma
dimensão transfronteiriça, benefícios tangíveis regionais na redução da pobreza; e capacidade para
aumentar o desenvolvimento futuro, capacidade para contribuir para o uso sustentável dos recursos
hídricos e mecanismos inovativos de implementação e apropriação. Os projectos-piloto
considerados para apoio devem, dentro do possível, ter um ou mais dos elementos seguintes no seu
desenho: capacitação, conservação ambiental, saneamento ambiental e promoção da higiene.
Inclusão da perspectiva de género e de VIH e SIDA.
Para que se garanta o sucesso é imperativo que (i) se estabeleçam mecanismos para identificar e
envolver os intervenientes na planificação e gestão das bacias hidrográficas (Comités da Bacia),
incluindo um inventário dos mecanismos de posse da terra no território da Bacia Hidrográfica, (ii)
facilitar a participação activa dos intervenientes, e partilhar a autoridade e a responsabilidade da
gestão de recursos acordada por todas as partes, (iii) providenciar fóruns para discussão sobre a
gestão da bacia hidrográfica entre as agências da gestão da água e os intervenientes,
particularmente as comunidades locais, (iv) documentar e promover as práticas de gestão da bacia
desenvolvidas através de conhecimentos e competências tradicionais; (v) apoiar a capacitação das
organizações comunitárias e das ONGs para o desenvolvimento de competências em monitorização
ou gestão dos recursos no seio das bacias, (vi) desenhar e implementar os programas de
comunicação, sensibilização e educação sobre a importância da gestão dos recursos hídricos, (vii)
desenvolver campanhas de sensibilização para minimizar as actividades que levam à degradação dos
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sistemas fluviais, tais como, saneamento pobre e abate de florestas na área da bacia e (viii)
identificar, desenhar e implementar os projectos piloto comunitários.
Os projectos-piloto comunitários serão identificados, através de RBMIs, no âmbito da finalidade e dos
objectivos do projecto (por exemplo, abastecimento de água, pequenas represas, sistemas de aviso de
cheias, reabilitação da bacia, reabilitação de esquemas de irrigação em pequena escala, etc.). As
actividades preparatórias necessárias serão realizadas pelas RBMI envolvidas, com a assistência das
ONGs locais e os Consultores locais e AT que o projecto providenciará. O resultado desta componente
será um total de cerca de vinte projectos-piloto implementados nos três países, cada um deles não
excedendo USD 200,000.

6.8 GESTÃO DE CALAMIDADES (CHEIAS, SECAS E POLUIÇÃO)
i.

Antecedentes

O rio Rovuma/Ruvuma forma a fronteira entre Moçambique e a Tanzânia numa distância de 650 km
a partir da costa e tem um comprimento total de 760 km. A superfície total da bacia do Rio
Rovuma/Ruvuma é de cerca de 152.200 km2 dos quais 65.39% são em Moçambique, 34.30% na
Tanzânia e 0,31% no Malawi. O rio é perene com a sua nascente a montante dos seus principais
afluentes os rios Lucheringo, Likonde e Lugenda em Moçambique e nas montanhas Matagoro, a
sudeste da Tanzânia.
O escoamento médio anual (MAR, sigla em inglês) do rio Rovuma/Ruvuma para o mar é de cerca de
15km³, a temperatura média é de 230-260 Centígrados, a precipitação varia de 900mm nas zonas
costeiras a 1200mm por ano no interior. A precipitação pode atingir 2000mm nas zonas
montanhosas.
Os dois países são membros da SADC que promove a integração económica regional entre os seus
Estados Membros. A integração regional está a ser fomentada através de uma cooperação mais
estreita entre os países, incluindo as áreas de desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos,
particularmente, nos cursos de água compartilhados, tais como o Rio Rovuma/Ruvuma.
O Secretariado da SADC, através da Direcção de Infra-estruturas e Serviços (SADC–DIS) coordena a
cooperação regional na área dos recursos hídricos. O Protocolo Revisto sobre os Cursos de Água
Compartilhados na SADC é o principal instrumento orientador desta iniciativa.
A população total da bacia está estimada em 3.2 milhões de habitantes dos quais 2.2 milhões estão
no lado da Tanzânia e 1.0 milhões no lado Moçambicano.
Moçambique e a Tanzânia estabeleceram recentemente uma Comissão Conjunta de Recursos
Hídricos para promover o desenvolvimento social e económico e a integração regional e, em
particular, para actuar como um mecanismo de cooperação na gestão e desenvolvimento da Bacia
Hidrografia do Rio Rovuma/Ruvuma em linha com os principais instrumentos regionais,
nomeadamente:
•

O Protocolo Revisto da SADC relativamente aos Cursos de Água Compartilhados (2000);

•

A Visão da África Austral para Água no Século XXI (2000);

•

A Política Regional da Água (2005);
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•

A Estratégia Regional da Água (2005);

•

O Plano de Acção Estratégico Regional sobre o Desenvolvimento e a Gestão Integrada dos
Recursos Hídricos (2005 – 2010).

v.

Questões

Um dos principais desafios que os Estados Membros da SADC enfrentam na implementação do
Protocolo sobre Cursos de Água compartilhados e dos instrumentos regionais mencionados acima é
a falta de um quadro sustentável no terreno que oriente a planificação e a gestão integradas dos
recursos hídricos compartilhados. Entre outros, isto inclui uma falta de um estrutura organizacional
apropriada, falta de informações fiáveis sobre os recursos hídricos e o uso da água, Organizações da
Bacia do Rio fracas e o envolvimento limitados dos intervenientes na planificação e gestão ao nível
da Bacia.
Infelizmente não existem quase nenhuns dados e informações sistemáticas escritas sobre cheias,
secas e ocorrências de poluição na Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma. Contudo, durante as
consultas estratégicas recentes com as mais altas autoridades da Região, verificaram-se queixas e
preocupações muito sérias sobre as ocorrências de cheias frequentes nos vales da bacia e nas
planícies costeiras que causaram em várias ocasiões danos severos.
Se olharmos para a situação geográfica da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma, observamos
que esta é particularmente vulnerável aos efeitos adversos das cheias e que a planificação e a gestão
melhoradas das planícies aluviais constituem um elemento essencial para a sua prosperidade futura.
A região costeira que circunda Mtwara e Pemba é influenciada pelos movimentos sazonais da Zona
de Convergência Tropical (ITCZ, sigla em inglês), e tem um clima temperado, seco a partir de Maio
até de Setembro ou Outubro com condições mais quentes, mais húmidas a desenvolverem-se de
Novembro a Março. Abril e Outubro ou Novembro são os meses de transição entre a estação seca e
a estação húmida. Na estação húmida, a ITCZ afecta principalmente as zonas costeiras na norte e a
sul da Tanzânia, directamente, produzindo aguaceiros sazonais. Têm o potencial de causar chuva
geral, forte e pode produzir grandes ventos.

ii. Objectivos
O objectivo geral do projecto, “Gestão de calamidades na Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma”, é
preparar conjuntos de planos coordenados de preparação para calamidades, planos de
implementação e gestão, protocolos e sistemas de apoio ao processo decisório para a bacia mitigar
os efeitos possíveis das cheias e divulgar as acções de gestão da seca.
iv.

Resultados projectados

O Consultor produzirá e submeterá a análise da probabilidade de cheias na Bacia Hidrográfica do Rio
Rovuma/Ruvuma, tanto em Moçambique como na Tanzânia e a extensão correspondente da
inundação. Serão produzidos produtos de mapeamento, em mapas de grande escala ou em formato
GIS que reflectirão a extensão esperada da inundação durante as cheias de probabilidades
especificadas. O Consultor desenvolverá planos coordenados de preparação para calamidades na
bacia do rio Rovuma relativamente a cheias, secas, recolha de informações adequadas, o uso de
sistemas de apoio a tomadas de decisão e de aviso prévio, planos para se estabelecer a distribuição
de artigos estratégicos de emergência (água para beber, energia, alimentos, medicamentos),
descrição do quadro de responsabilidades organizacionais, desenvolvimento de um sistema de
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comunicação efectivo entre as duas Partes, e descrição de aspectos jurídicos, institucionais e
financeiros relevantes.

iii. Âmbito da Consultoria
O âmbito das actividades a serem realizadas durante a presente consultoria incluirá o seguinte:
a.

Recolher, o mais possível, dados relevantes e informações sobre a ocorrência de cheias
no passado. Deve ser feita a pesquisa detalhada sobre as possíveis fontes de informações,
e trabalho no terreno tal como levantamentos das secções transversais do rio, e
procedimentos de conversão de dados, tais como o desenvolvimento de DTMs (modelos
digitais do terreno digital).

b.

Determinar a magnitude das cheias em locais apropriados para as probabilidades
especificadas da ocorrência (freqüências de 1 em 10 anos, 1 em 25 anos, e 1 em 100 anos
devem ser especificadas).

c.

Determinar o tempo que as ondas das cheias levarão entre as diferentes estações
hidrométricas e o efeito de atenuação das cheias resultante de quaisquer reservatórios de
armazenamento da água.

d.

Efectuar o mapeamento da extensão máxima das cheias que ocorreram na bacia
hidrográfica.

e.

Produzir mapas adicionais para delinear a extensão da cheia para as probabilidades de
ocorrência especificadas. Como dito acima para a análise da frequência de cheias.

f.

Providenciar estimativas da população de risco associada com cada um dos eventos de
cheias especificados.

g.

Para todos os acontecimentos de cheias especificados, realizar a análise da informação
socioeconómica necessária para identificar as áreas de maior risco, os danos potenciais às
infra-estruturas, e os impactos na indústria, agricultura, pecuária, turismo e qualquer
outra actividade socioeconómica.
A partir do âmbito das actividades acima, as principais actividades de consultoria incluirão:

 Análise hidrológica do risco de cheias (que apresentará as estimativas da probabilidade das
descargas e volumes das cheias) será realizada analisando os registos passados dos caudais
dos rios para quantificar as probabilidades de risco de cheias em locais seleccionados. A
magnitude das cheias será estabelecida pelas probabilidades de excedência anual (PEA) de 1
em 10, 1 em 25, e 1 em 100. A qualidade dos dados dos arquivos, sobre os quais a análise
deve ter lugar, devia ser examinada antes da análise da frequência das cheias.
 Análise do Modelo Hidráulico será realizada a previsão da extensão da inundação (que
delineará a extensão da inundação durante as cheias de probabilidades diferentes). As
estimativas hidrológicas do pico de descarga serão convertidas para planificar os níveis da
cheias através da aplicação de modelos hidráulicos. As secções transversais dos rios e das
planícies aluviais circundantes serão calculadas a partir de mapas topográficos existentes.
Serão melhoradas as interpretações através de observações no terreno, dos dados dos locais
de medição do rio e através do levantamento dos dados da secção transversal do canal do
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rio. Os modelos hidráulicos serão calibrados de acordo com os níveis de descarga nos locais
de medição do rio e os resultados modelo serão validados por comparação com as
informações de cheias passadas.
 Avaliação do impacto social (que avaliará os danos correspondentes e os impactos sociais).
A avaliação dos impactos socioeconómicos de cheias passadas será feita a partir da
documentação existente e fontes de dados institucionais. As avaliações deviam ser feitas em
termos das populações em risco, das infra-estruturas e serviços vulneráveis, dos impactos no
comércio e agricultura, e dos danos tangíveis causados pelas cheias. Os impactos esperados
ao planificar-se as cheias devem ser calculados usando as delineações do grau de inundação
para AEPs 1 em 10, 1 em 25, e 1 em 100.
O Consultor deve preparar:
•

Planos de preparação para Calamidades para toda a bacia. O plano de preparação
deve dar ênfase à Preparação no caso de Cheia; os planos de preparação para a seca e
também a preparação para incidentes de poluição;
Protocolos de resposta a emergências para a bacia. O plano de resposta a
emergências deve dar ênfase às respostas de emergência às cheias, secas;
E proporcionar um ferramenta de Gestão e Informação de Calamidades da Água com
base na web (uma cópia para cada Parte);
Desenvolver um pacote de capacitação especificamente para as Questões de Gestão
de Calamidades;
Definir a informação crítica necessária para predizer as cheias possíveis (aviso prévio),
e desenvolver os Sistemas de Apoio a Decisões. Este incluirá a informação sobre o
desenvolvimento de ciclones no Oceano Índico;
Definir a monitorização do terreno, os sistemas de recolha de dados, de
processamento e de controlo da qualidade dos dados necessários para gerar a
informação crítica e para carregar o Sistema de Apoio a Decisões (DSS) (para cheias);
No caso de cheias, desenvolver as propostas para os protocolos para as descargas do
caudal em toda a bacia, a partir de represas conexas, a fim de minimizar os danos das
cheias.

•
•
•
•

•

•

Gestão da Seca
•

•
•
•

•

Elaboração do Plano de Gestão de Calamidades para a seca. Isto será essencial para se
definir quando o sistema de gestão de calamidades e as organizações conexas se terão de
activar.
Avaliar a disponibilidade actual de informações para a previsão de calamidades (com base
na Web e outras) e identificar as lacunas de informação.
Definir a informação crítica necessária para predizer as secas futuras (aviso prévio), e
desenvolver os Sistemas de Apoio à Decisão (DSS) conexos.
Definir os sistemas de monitorização no terreno, da recolha, do processamento e do
controlo da qualidade dos dados para gerar a informação crítica e para informar o DSS
(para secas).
Definir as prioridades de toda a bacia para as funções do uso da água e os protocolos
conexos para a descarga de caudais das represas a fim de minimizar o dano causado pela
seca, com base nos princípios de equidade e da distribuição razoável da água.

O Consultor deve também desenvolver planos e protocolos coordenados da resposta à emergência
para a bacia, incluindo a notificação mutual antecipada e os sistemas de comunicação, a informação
pública, a evacuação pública, os planos de recuperação e salvamento, os planos de protecção do

Documento sobre Questões Chave da Bacia do
Rovuma/Ruvuma

-60-

Relatório Final

ambiente; o quadro da responsabilidade organizacional, incluindo as linhas de comando, os aspectos
de segurança pública, aspectos de transporte e logística. Desenvolverá os planos de preparação da
mitigação coordenada para a bacia, incluindo os quadros organizacionais e financeiros para as obras
de restauração, reabilitação e reconstrução.
iv. Qualificações académicas e experiência
O Fornecedor de Serviços Profissionais deve ter uma equipa de Consultores com um grau básico em
Hidrologia Aplicada; Engenheiro em Recursos Hídricos com conhecimentos e experiência profundos
em Análise do Risco das Cheias e Análise da Seca; Sociólogo e Economista: O conhecimento
profundo do sector da água na Região da SADC, incluindo os conhecimentos de gestão dos cursos de
água compartilhados, e das políticas e processos da SADC, constitui um pré-requisito. Alguns
conhecimentos e experiências da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma constituirão também,
uma mais valia. Todos os peritos na equipa, devem ter pelo menos 10 anos de experiência de
trabalho no sector da água. É essencial que sejam fluentes em inglês e o conhecimento de Português
para trabalho será uma recomendação forte.
v. Duração da consultoria
A duração da consultoria é de dezoito (18) meses.
vi.

Relatórios e Calendário

O trabalho dos Consultores estará sob o controlo de gestão e administrativo do Secretariado da
SADC (DIS) em colaboração estreita com o Grupo de Trabalho da Iniciativa da Bacia do Rio
Rovuma/Ruvuma.
Serão submetidas cinco (5) cópias dos relatórios seguintes aos dois países através dos Pontos Focais
Nacionais do Grupo de Trabalho, em Inglês e Português.
a.

Um breve relatório inicial, dentro de um mês a partir da dada do início da Consultoria,
focalizando a abordagem seleccionada para a Consultoria, incluindo uma proposta
preliminar sobre o conteúdo do workshop da matriz lógica; datas preliminares para os
três workshops e uma lista provisória de participantes.
Apresentação do Relatório Inicial ao Grupo de Trabalho.
O Consultor preparará relatórios mensais sobre o balanço das actividades (Progress
Report) a partir do início do Estudo.
A versão final do relatório será submetida até ao fim do 16º mês.
A apresentação do projecto de Relatório final ao Grupo de Trabalho e a outros
intervenientes no fim do 17º mês.
O relatório final será submetido um (1) mês depois do Workshop dos intervenientes.

b.
c.
d.
e.
f.

xvii.

Financiamento e Organização da Consultoria

O Grupo de Trabalho da Iniciativa da Bacia Hidrográfica do Rovuma/Ruvuma é o cliente da presente
consultoria e recrutará os Consultores. As questões financeiras e administrativas e a assinatura dos
contratos de consultoria serão organizadas pelo Secretariado da SADC em concertação com os
Parceiros de Cooperação no âmbito do Programa de Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços
da SADC/Parceiros.

Documento sobre Questões Chave da Bacia do
Rovuma/Ruvuma

-61-

Relatório Final

O Consultor será responsável pela planificação, facilitação técnica, e preparação das actas dos
workshops consultivos de intervenientes a ter lugar durante o curso da tarefa. A administração
logística e financeira dos workshops será organizada directamente pelo Secretariado da SADC.
A supervisão geral e a monitorização da componente técnica do estudo serão da responsabilidade
do Grupo de Trabalho da Bacia do Rovuma /Ruvuma.
O Plano de Trabalho detalhado para a implementação da tarefa será submetido ao Grupo de
Trabalho da Iniciativa da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma/Ruvuma para circulação aos Estados
Membros conjuntamente com o Relatório Inicial, dentro de duas semanas a partir do recrutamento
dos Consultores.
xviii.

Facilidades providenciadas pelo Cliente

O Cliente disponibilizará ao Prestador de Serviços Profissionais todos os documentos que sejam
relevantes à tarefa.
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7. Projecto de Definição de Conceito de um Programa de
Investimento Rápido
O projecto de definição de conceito para o programa de investimento rápido é o resultado das
propostas de projectos dos intervenientes, que foram submetidos durante as consultas estratégicas no
decorrer do trabalho no terreno e dos Workshops dos Intervenientes Nacionais. Os detalhes da
definição de conceito, mostrando o objective do projecto, os resultados projectados e os orçamentos
são apresentados nos Documentos sobre Questões Chave Nacionais. A lista abaixo reflecte algumas das
propostas de programas de investimento rápido para apreciação e financiamento.

7.1 PROJECTOS DE INVESTIMENTO RÁPIDO NA TANZÂNIA
No.

Nome do Projecto

Custos estimados
(USD)

1

Conservação e Gestão Ambiental do Ecossistema em
Mbinga Urbana e a Divisão de Mpepo ao longo da
Bacia Hidrográfica do Rio e do Afluentes na Baia no
Distrito de Mbinga
Construção do Sistema de Abastecimento Comunitário
de Mahande no Distrito Rural de Mbinga
Conservação e Gestão Ambiental nas Secções de
Mchauru e Chiungutwa ao longo do Rio Rovuma no
Distrito de Masasi
Formação para pequenos Sistemas de Regadio em
Manyuli no Bairro de Mnavira no Distrito de Masasi
Construção de uma pequena Barragem para
abastecimento de água na Comunidade de Ngalinje no
Distrito de Nanyumbu
Conservação e Gestão Ambientais nos Bairros de
Masuguru, Mkonona, Nanyumbu e Napacho ao longo
da Bacia Hidrográfica do Ruvuma no Distrito de
Nanyumbu
Construção do Esquema de Regadio Comunitário de
Nangaramo no Distrito de Nanyumbu
Reabilitação do Abastecimento de Água Comunitário
de Mahuta no Distrito Rural de Tandahimba
Instalações em pequena escala de Abastecimento de
Água Comunitário no Planalto de Makonde – Distrito
de Newala
Conservação e Gestão Ambientais da Escarpa sul do
Planalto Makonde especialmente nas Fontes de água
de Mkunya e Mahuta ao longo do Rio Ruvuma

44.000

2
3

4
5

6

7
8
9

10
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11

12

13

14

15
16
17

18
19

20

21

Perfuração e Construção de 35 Poços pouco profundos
para : Magazini 14, Limamu 8, Njalamatata 7, e
Matepwende 6, Abastecimento Comunitário no
Distrito de Namtumbo
Conservação e Gestão Ambientais nos Bairros de
Lusewa e Magazini ao longo da Bacia Hidrográfica do
Rio Ruvuma no Distrito Namtumbo
Conservação e Gestão Ambientais nas Secções de
Lukumbule, Nalasi e Namasakata ao longo da Bacia
Hidrográfica do Rio Ruvuma no Distrito de Tunduru
Construção do Sistema de Abastecimento de Água
Comunitário de Tinginya no Conselho Distrital de
Tunduru.
Conservação do Solo e da Água nas Aldeias de
Nandembo, Daraja Mbili, Njenga Kidodoma, Lelolelo e
Majimaji, Distrito de Tunduru
Desenvolvimento do Esquema de Regadio Comunitário
no Distrito de Songea
Reabilitação e Expansão do Sistema de Abastecimento
de Água Comunitário de Mbinga Mharule –
Matomondo, Kizuka e Lusonga no Distrito Rural de
Songea
Melhoramento dos Serviços de Água e Saneamento
para o Município de Songea
Reabilitação do Esquema de Irrigação Comunitário de
Lipalwe ‘A’ no Distrito de Tandahimba, Região de
Mtwara
Construção e conservação de cinco Represas
comunitárias e de um reservatório no Distrito de
Tandahimba, Região de Mtwara.
Reabilitação do abastecimento de água comunitário de
Nanyamba, em Mtwara, no distrito mais a norte
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7.2 PROJECTOS DE INVESTIMENTO RÁPIDO EM MOÇAMBIQUE
No.

1

Reabilitação de abastecimento de água em
pequena escala para a Aldeia de Incalapacomunitária M’Sawize

3000

Estimativa
s de
Custos
(USD)
45.000

2

Construção da represa e do sistema de
abastecimento de água para a Aldeia
Quionga
Reabilitação do Esquema de Irrigação
Comunitário em Ngapa

4200

210.000

2500

55.000

6500

220.000

2800

190.000

4
3

5

Nome do Projecto

População/Be
neficiários

Construção da represa e do sistema de
irrigação no Rio Lussanhando no Distrito de
Lichinga
Construção da represa, do sistema de
abastecimento de água e do esquema de
irrigação da Aldeia de Nahavara em
Negomano, Distrito de Mueda

6

Construção de 6 furos para o abastecimento
de água no Distrito de Palma

3000

63.000

7

Construção e Reabilitação de 8 furos e poços
em Nangade

4000

104.000

8

Construção e Reabilitação de 10 furos e
poços no Distrito de Mavago

5000

122.000

9

Construção de tanques para Piscicultura nos
Distritos de Sanga, Majune, Mecula, Mueda e
Palma.
Construção de pequenos esquemas de
irrigação no rio Tumbue e aquisição de
bombas de água para a cultura do arroz na
aldeia de Mandimba, Distrito de Nangade
Construção de um grupo de 3 represas para a
depuração automática da água (processo de
limpeza) usado na exploração do ouro no
Posto de Lupilichi, Província do Niassa, com o
objectivo de minimizar a poluição da água a
jusante.

600

25.000

1800

65.000

Conservação
do Ambiente

275.000

10

11

TOTAL:
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7.3 RESUMO DOS PROJECTOS CONJUNTOS
No.

Nome do Projecto

Duração
(em meses)

1

Assuntos Políticos e Jurídicos

18

2

Questões de Reforço e Capacitação Institucionais

36

3

Avaliação dos Recursos Hídricos

36

4

Sistema de Apoio de Dados e Informação sobre a Água

24

5

Questões Ambientais e do Ecossistema

36

6

Cooperação e Coordenação Regionais

24

7

Sensibilização, Envolvimento e Governação Pública

36

8

Gestão de Calamidades (Cheias e Secas)

18
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8. Lista dos Funcionários e Instituições Consultados
II. TANZÂNIA
Ministério da Água – Dar es Salaam:
Sr. Washington Mutayoba
Sr. A. Nyenza
Dr. Hassan Mjengera
Sr. Julius Mihayo
Sr. Lister Kongola
Eng. S. Lupimo
Sr. Ally B. Nunnduma
Sr. Faustin Masanja
Sr. Saidi A. Faraji
Sr. Reuben O. Swai
Sr. Gabriel A. Saelie
Eng. S. Matowo
Sra. Grace Nsanya

Director, Departamento de Recursos Hídricos
Director, Departamento do Plano, Comissão Conjunta de Recursos
Hídricos
Director, Laboratórios da Água
Director Adjunto, Depart. de Recursos Hídricos
Director Adjunto, Depart. de Recursos Hídricos
Director Adjunto, Abastecimento de Água Urbano
Hidrólogo Principal
Hidrólogo Principal – Ponto Focal da SADC, Membro do Grupo de
Trabalho
Hidrólogo Principal, Membro do Grupo de Trabalho
Procurador, Membro do Grupo de Trabalho
Pessoa Focal da Equipa de Coordenação do Programa
Engenheiro – Técnico da Água
Hidróloga Principal

Gabinete do Vice-Presidente – Departamento do Ambiente:
Sr. Eric Mugurusi

Director, Departamento do Ambiente

Autoridade Meteorológica da Tanzânia:
Dr. Mohamed Mhita
Dr. Mpeta

Director-Geral

SECRETARIADO DA SADC, DIRECÇÃO DE INFRA_ESTRUTURAS E SERVIÇOS, Secção da Água:
Phera Ramoeli
Luis De Almeida

Técnico Superior do Programa
Eng. Sénior de Recursos Hídricos

GTZ
Marylin Muma

Chefe de Administração e Finanças

InWEnt
Dr. Thomas Petermann
Dr. Fred Simon Lerise

Gestor Sénior do Projecto
Coordenador Regional de InWEnt, Dar es Salaam

Gabinete do Comissário Regional – Região de Mtwara
Exmo Anatori Tarimo

Comissário Regional

Gabinete do Secretário Administrativo Regional – Região de Mtwara
Sr. Matuwira
Sr. Kimaro
Shangwe Twamara
Sr. Matuwira

Ag. RAS, Mtwara
Economista, Técnico de Planificação Regional. Mtwara
Técnico Agrícola Regional
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Gabinete da Água da Bacia Hidrográfica do Ruvuma
Sr. Alloyce Kaponda
Sr. Msaru Lazaro Msengi
Eng. Mlanje

Técnico de Água da Bacia Hidrográfica do Ruvuma, Mtwara
Técnico de Água da Bacia Hidrográfica do Ruvuma, Mtwara
Director do Abastecimento de Água Makonde

Autoridade de Abastecimento de Água e Esgotos Urbanos de Mtwara
Eng. Abdallah Matauma

Director

Gabinete de Irrigação Zonal - – Mtwara
Eng. Vincent Chikoleka

Engenheiro de Irrigação zonal - Mtwara

Baía de Mnazi – Parque Marinho Estuarino do Ruvuma (MBREMP)
Sra. Jannifer Sembua

Responsável

Gabinete do Comissário Regional – Região de Ruvuma
Sr. N. Yungu
Sr. R. Mapunda
Sr. E. Malindisa

Ag .RAS – Ruvuma
Bacia do Ruvuma – Gabinete de Songea
Bacia do Ruvuma – Gabinete de Songea

Gabinete do Director Executivo Distrital – Região do Ruvuma
Sr. Mwalongo
Sr. W.Mandia
Sr. K. Maswaga

Economista (Ag. DED)
Engenheiro Distrital de Águas – Songea
Agromecânico – Songea

Município de Songea
Sr. R. Berege
Sr. G. Ndimbo
Sr. G. Kimaro
Sr. S. Sanya
Sr. P. Lukangala
Sr. E. Malindisa

Director Municipal de Songea
Exmo. Presidente da Câmara
Engenheiro Regional de Águas
Engenheiro Municipal
Economista Municipal
Bacia do Rovuma/Ruvuma – Escritório de Songea

III. MOÇAMBIQUE
Nome

Instituição

Distrito/Província

José João Samuel
Abílio José Pintainho
Manuel Naulicha Nchopa
Ntamila Asaia
Gilberto Vicente
Girachi Mbavala
Rodrigues Fernando Matcheve
Veronica Bower
Warrick Purdor
Salimo Ámini

Director dos SDAE de Mavago
Município de Lichinga
Fórum de ONGs de Niassa
Autoridade Comunitária de Muembe
SGDRN (Reserva do Niassa)
Muhero de Majune
MLT Lichinga
Fundação Malonda
Tenga Lda
União de Camponeses (UCA)

Mavago - Niassa
Lichinga - Niassa
Lichinga - Niassa
Muembe - Niassa
Lichinga - Niassa
Majune - Niassa
Lichinga - Niassa
Lichinga - Niassa
Lichinga - Niassa
Lichinga - Niassa
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Cassiano Cosme
Eusébio S. Andrade
Fazal Laká
Chaibo Ajaba
Mateus Saiz Fote
Ferreira Mahumane
Francisco Nkawawa Pajune
Avelino Vasco João
Carimo Assane
Rafael Mualitepa
Casimiro Calope
Momade Taimo
Mário Oreste Mwankuto
Félix Joaquim Moia
Arlindo Francisco
Por consultar
Amimo Oliveira
Manuel Menomussanga
Joaquim Vasco Langa
Pascoal Alfredo Mucache
Santos David Guila
Alzira Carlos Mangege
Felizardo Alano
Belarmino Chivambo
Lily Nomboro
Sérgio Bento Sitoe
Lucas Chairuca
Jose Mucombo
Sertorio A.M. Aurelio

UGB Rovuma
DPOPH de Niassa
Associação Comercial e
Industrial de Niassa
Agricultor de Niassa
Empresa Aguas de Lichinga
Administrador de Sanga
Chefe do Posto de Quionga
SDAE Nangade
Líder Comunitário de Nangade
Associação de Ngapa
Administrador de Nangade
Administrador de Palma
Chefe da Admin. de Negomano
Líder Comunitário de Namoto
DPOPH de Cabo Delgado
INAHINA Pemba
DP de Agricultura de C. Delgado
DPCA Ambiental de Cabo Delgado
ARA – Norte
ARA – Norte
ARA – Norte
ARA – Norte
ARA – Norte
DNA
DNA
DNA
DNA
Director N. de Fronteiras (IMAF)
D.P.Rec. Minerais Niassa
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Lichinga - Niassa
Lichinga - Niassa
Lichinga - Niassa
Lichinga - Niassa
Lichinga - Niassa
Lichinga - Niassa
Quionga-Palma-CD
Nangade-CD
Nangade-CD
Ngapa-Mueda-CD
Nangade-CD
Palma-CD
Negomano-Mueda-CD
Namoto-Palma-CD
Pemba - CD
Pemba - CD
Pemba - CD
Pemba - CD
Pemba - CD
Pemba - CD
Pemba - CD
Pemba – CD
Pemba - CD
Maputo
Maputo
Maputo
Maputo
Maputo
Lichinga-Niassa
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