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INTRODUÇÃO 
E HISTÓRICO

A região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) possui 
uma população de cerca de 340 milhões de pessoas que dependem da água 
para a sua subsistência (abastecimento de água para necessidades domésticas, 
industriais e agrícolas). A erradicação da pobreza está no topo da agenda da 
SADC. A pobreza continua a ser um dos maiores desafios na região da SADC, com 
cerca de metade da população a viver com menos de USD1 por dia, de acordo com 
o Conselho Internacional de Acção Social. A Fome, a desnutrição, desigualdades 
de gênero, exploração, marginalização, alta morbidade, HIV e SIDA, mudanças 
climáticas e extremos de variabilidade, tais como cheias e secas, e as actuais 
vagas da pandemia da Covid são alguns dos desafios complexos que contribuem 
para a pobreza na região da SADC. 
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Os recursos hídricos da África Austral estão 
desigualmente distribuídos no tempo e 
espaço e o desenvolvimento socioeconómico 
varia acentuadamente entre os estados 
membros da SADC. Mais de 70% dos 
recursos em termos de água doce da região 
são partilhados entre dois ou mais estados 
membros, portanto, a gestão transfronteiriça 
da água na região apresenta um desafio 
único. “Os recursos hídricos partilhados na 
região estão sob tremenda pressão devido 
à demanda cada vez maior e ao aumento 
da poluição. O desenvolvimento de uma 
infraestrutura destinada à protecção do 
abastecimento de água está distorcido 
em toda a região. Os factores situacionais 
incluem: África do Sul chegando ao limite da 
sua capacidade de armazenamento; a enorme 
quantidade do potencial hidroelétrico ainda 
inexplorado na República Democrática do 
Congo; A acção da Namíbia para reciclagem 
e dessalinização; e a expansão constante 
de terras agrícolas em várias nascentes em 
Angola – que poderá afectar a disponibilidade 
de água a jusante a médio e longo prazo 1”. 
Além disso, a qualidade e a capacidade de 
fornecimento de água para fins domésticos, 
industriais e agrícolas variam muito1”.

Reconhecendo a necessidade de haver uma 
gestão de recursos hídricos partilhados, uma 
série de instrumentos regionais de apoio à 
gestão conjunta e desenvolvimento de cursos 
hídricos partilhados foram desenvolvidos 
e adoptados. O Protocolo Revisto da SADC 
sobre Cursos de Água Partilhados (2000), 
a Política Regional da Água (2005) e a 
Estratégia Regional de Águas (2006) são os 

instrumentos de cooperação que orientam 
o desenvolvimento conjunto e gestão 
dos recursos. Ao longo dos anos, a SADC 
implementou estes instrumentos chave 
através dos Planos de Acção Estratégicos 
Regionais (RSAP) de cinco anos no que 
concerne a IWRM. Uma das principais 
conquistas foi o estabelecimento de 
Instituições de Cursos de Água partilhados 
(SWIs) para desempenhar um papel crítico 
na gestão de recursos hídricos partilhados.

Há um reconhecimento cada vez maior 
de que a colaboração para a gestão dos 
recursos transfronteiriços é fundamental 
para construir resiliência, promover o 
desenvolvimento sustentável e abordar 
questões de paz, soberania e segurança. 
A gestão da água, no entanto, enfrenta 
enormes necessidades de investimento 
em todo o mundo. Estes investimentos são 
necessários para se alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - 
especialmente, mas não exclusivamente, 
o ODS 6 sobre água e saneamento - bem 
como para o cumprimento de uma série 
de outros compromissos internacionais 
de desenvolvimento e gestão de recursos 
naturais, especialmente nos campos da 
agricultura/segurança alimentar (incluindo 
pesca e aquacultura), segurança energética, 
mas também a protecção ambiental e 
ecossistemas. O papel de SWIs como 
Organizações de Bacias Hidrográficas (RBOs) 
tem, por conseguinte, estado no centro 
das atenções em termos de como estas 
organizações podem apoiar directamente a 
região a responder a esses desafios.

3

1SIWI, 2019, Limitações de financiamento para Infraestruturas de Água: Lições partilhadas de África e Europa, Projecto de Parceria de Água Africa UE



Perspectiva do Seminário das 
RBOs/SWIs da SADC

O seminário das RBOs/SWIs da SADC é uma plataforma 
bienal, que é organizada com o objectivo de envolver 
as RBOs como um veículo para o fortalecimento da 
integração e cooperação regional. O seminário fornece 
ainda uma plataforma para as RBOs/SWIs partilharem 
experiências e cnhecimentos para construção de 
consensos sobre a abordagem estratégica da SADC 
para apoiar os esforços dos Estados Membros no que 
diz respeito ao estabelecimento, desenvolvimento 
institucional e fortalecimento de instituições de cursos 
de água partilhados, bem como outros mecanismos 
transfronteiriços de desenvolvimento e gestão de 
recursos hídricos na região.

Os primeiros seis seminários de RBOs/SWIs da SADC 
foram realizados com sucesso pela Divisão de Água 
da SADC durante um período em que a maioria das 
instituições de cursos de água partilhados estavam a ser 
estabelecidas. Com o estabelecimento de organizações 
transfronteiriças partilhadas na região e seu subsequente 
fortalecimento, o Comitê Técnico de Recursos Hídricos 
da SADC (WRTC) recomendou que os futuros seminários 
das RBOs/SWIs fossem acolhidos por um Estado Membro 
no curso de água e convocados pela respectiva RBO/
SWI em colaboração com a Divisão de Água da SADC e 

outros parceiros de cooperação, aumentando assim a 
propriedade das seminários pelas organizações de cursos 
de água. Com base nesta recomendação, os seminários 
das RBOs subsequentes foram convocados da seguinte 
forma:

• O 7º Seminário das RBOs/SWIs da SADC foi 
organizado pela Comissão da Bacia do Rio Orange-
Senqu (ORASECOM) em colaboração com a SADC e 
GWP SA, e acolhido pelo Governo da República da 
África do Sul; 

• O 8º Seminário das RBOs/SWIs da SADC foi 
convocado pela Comissão Permanente da Água da 
Bacia do Rio Okavango (OKACOM) em colaboração 
com a Divisão de Água da SADC e GWP SA e 
organizado pelo Governo da Namíbia.  

A convocação dos Seminários das RBOs/SWIs pelas or-
ganizações de cursos de água transfronteiriços contribuiu 
para que estes seminários se tornassem mais relevantes 
e respondessem a questões e prioridades emergentes, 
conforme ilustrado na Tabela 1. O Seminário das RBOs/
SWIs permanece, por conseguinte, uma plataforma 
relevante para todas as instituições de cursos de água 
partilhados na Região da SADC.
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Os Seminários das RBOs/SWIs da SADC são 
implementados no âmbito do RSAP sobre IWRM, que 
impulsiona a implementação do programa regional 
de água com o objectivo de desbloquear o potencial 
da água para que esta seja um catalisador e motor do 
crescimento económico regional através da cooperação 
e desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos Na 
implementação deste Plano, a SADC aplica o princípio 
da subsidiariedade, ou seja, trabalhar com instituições 
com vantagem comparativa para a implementação de 
intervenções específicas. A este respeito, a Divisão de 
Água da SADC incumbiu mais uma vez a Parceria Global 
de Águas da África Austral (GWPSA), como um parceiro 
de implementação da SADC, para apoiar a coordenação 
da convocação do Seminário de RBOs/SWIs da SADC.

O 9º Seminário de RBOs/SWIs da SADC, inicialmente 
agendado para Setembro de 2020 na República da 
Zâmbia, mas adiado para 2021 devido aos desafios da 
COVID-19, será convocado pela Comissão do Curso de 
Água do Zambeze (ZAMCOM) em colaboração com a 
SADC e GWPSA . O tema para o 9ª Seminário de RBOs/
SWIs estará em consonância com o Tema dos Chefes 
da Cimeira da SADC para 2019/20 - Um Ambiente 
Propício para o Desenvolvimento Industrial Inclusivo 
e Sustentável, Aumento do Comércio Intra-Regional e 
Criação de Emprego, bem como subsequentes temas 
da Cimeira. Na Cimeira de Agosto de 2019 realizada 
na Tanzânia, os Chefes de Estado notaram o declínio 
na produção de alimentos na Região e instaram os 
Estados Membros a implementarem planos de resposta 
plurianuais abrangentes para enfrentar as secas 
recorrentes e a insegurança alimentar para impulsionar a 
produção agrícola.

A Cimeira de Agosto de 2020 enfatizou a necessidade de 
revisão das realizações da SADC desde os 40 anos da sua 
fundação sob o tema “SADC: 40 Anos Construindo Paz e 
Segurança e Promovendo Desenvolvimento e Resiliência 
face aos Desafios Globais.” O argumento em torno 
deste tema actual sugere a necessidade de aumentar o 
desenvolvimento socioeconómico num ambiente de paz 
e estabilidade, mesmo que as adversidades causadas 
pelas mudanças climáticas e outros desafios globais 
persistam. Na mesma Cimeira de Agosto de 2020, os 
Chefes de Estado também aprovaram o RISDP 2020-
2030 e a Visão SADC 2050, que continuam a promover os 
pilares de desenvolvimento regional: (a) Desenvolvimento 
Industrial e Integração de Mercados; (b) Desenvolvimento 
da infraestrutura em apoio à integração regional; e (c) 
Desenvolvimento do Capital Humano e Social.

Em 2021-2022, a SADC está a centrar-se no tema 
“Reforço das Capacidades Produtivas face à Pandemia da 
COVID-19 para a Transformação Inclusiva, Sustentável, 
Económica e Industrial”. O tema visa acelerar a 
implementação das aspirações da Visão 2050 e do RISDP 
(2020–2030), em particular, os pilares de Industrialização 
e Integração de Mercados e Infraestruturas de Apoio à 
Integração Regional. A água é um catalisador no apoio 
às cadeias de valor regionais no sentido de aumentar a 
industrialização e a segurança alimentar na comunidade 
regionalmente integrada da SADC. As RBOs/SWIs da 
região são bastante instrumentais como agentes de 
construção da paz, resolução de conflitos e esforço 
coordenado no desenvolvimento e gestão de recursos 
hídricos partilhados, garantindo a utilização equitativa e 
razoável das águas compartilhadas.

EVENTO DATa LOCAL TEMA

1st Abril 2006 Gaborone, Botswana O Papel de Organizações de Bacias Hidrográficas na agenda 
da SADC.

2nd Abril 2007 Gaborone, Botswana Fortalecer as Organizações de Bacias Hidrográficas

3rd Abril 2008 Gaborone, Botswana Directrizes para o Fortalecimento da Organizações de Bacias 
Hidrográficas 

4th Abril 2010 Gaborone, Botswana Benefícios de partilha da Gestão dos Recursos Hídricos 
Transfronteiriços na SADC

5th Junho 2012 Harare, Zimbabwe Monitoria e Implementação do Protocolo sobre Cursos de 
Água Partilhados 

6th October 2014 Boksburg, África do Sul Fortalecer a Cooperação Regional e Resiliência em Desastres 
relacionados com Água

7th Maio 2017 Joanesburgo, África do Sul Fortalecer Integração Regional através da Saúde Melhorada e 
Abordagens Nexus 

8th Maio 2018 Windhoek, Namibia Assegurar Investimentos Estratégicos para o alcance dos 
benefícios da cooperação transfronteiriça
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A SADC tem muito a celebrar nas realizações na área da 
cooperação hídrica na região através destas instituições. 
O desafio daqui para frente continua sendo a necessidade 
de maior desenvolvimento, financiamento efectivo e 
sustentável da água e identificação de oportunidades para 

esforços conjuntos entre as RBOs/SWIs. Neste sentido, o 
novo e Quinto Plano de Acção Estratégica Regional (RSAP 
V) enfatizou as dimensões do planejamento integrado 
na implementação de empreendimentos regionais de 
desenvolvimento de recursos hídricos.
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Tema, objectivos e 
resultados esperados

Após consultas com as RBOs/SWIs na região da SADC, o 
tema, objectivos e resultados esperados do 9º Seminário 
de RBOs/SWIs da SADC são os seguintes:

Tema geral: 
Promoção do financiamento inclusivo e colaborativo dos 
cursos de água transfronteiriços para o desenvolvimento 
industrial sustentável 

Subtemas:  
Melhorar os investimentos em águas subterrâneas 
transfronteriças para serviços de água resilientes e 

meios de subsistência  

Potenciação das cadeias de valor regionais 
prioritárias para o desenvolvimento industrial 

acelerado

Planejamento colaborativo para financiamento 
conjunto do desenvolvimento transfronteiriço 

sustentável nas RBOs/SWIs

Desenvolvimento de uma infraestrutura inclusiva e 
integrada por meio de abordagens de nexo Água-

Saúde-Energia-Alimentos (WHEF)

Inclusão Consultiva de Partes Interessadas 
Multissetoriais 

Objectivo do Seminário
Partilhar informação e experiências sobre financiamento 
inclusivo de águas transfronteiriças e desenvolvimento 
colaborativo, a fim de se perceber os benefícios da 
cooperação transfronteiriça de água e alcançar o 
desenvolvimento industrial sustentável. 

Resultados Esperados 
Os resultados esperados do seminário são os seguintes:

Maior compreensão das fontes e disponibilidade 
de financiamento para o financiamento de águas 

transfronteiriças 

Partilha de experiências sobre planejamento e 
financiamento de investimentos em toda a bacia 

(mobilização de recursos) para projectos de água 
transfronteiriços 

Partilha de informações, ferramentas e abordagens 
para garantir investimentos inclusivos e 

colaborativos em águas transfronteiriças 

Aumento da colaboração entre as RBOs/SWIs 
para uma melhor partilha de experiências e 

desenvolvimento de água por meio de esforços 
conjuntos

Datas propostas e local do 9º Seminário de RBOs
O 9º Seminário de RBOs/SWIs da SADC está agendado 
para 22-23 de Setembro de 2021, e será realizado 
virtualmente. O Seminário será convocado sob os 
auspícios da Comissão do Curso de Água do Zambeze 
(ZAMCOM) em colaboração com a Divisão de Águas da 
SADC e a Parceria Global de Águas da África Austral 
(GWPSA). O financiamento básico do Seminário de 
RBOs/SWIs da SADC será fornecido pela Resillient 
Waters Program (Programa Águas Resilientes), 
instituição financiada pela USAID e pelo Programa 
GIZ-TWM.
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O seminário será realizado em várias sessões principais, consistindo em estilos diferentes e 
elaboradas de acordo com as linhas dos subtemas. A natureza das sessões incluirá:

Sessões Plenárias;

Painel de discussão (reflexões sobre o documento apresentado);

Sessões paralelas; 

Trabalho em grupo; e

Sessões de interação com os financiadores.

Resultados Experados

Espera-se que o evento reúna representantes das RBOs/SWIs, Estados Membros da 
SADC, instituições regionais, financiadores (DFIs, financiadores internacionais, fundos 
climáticos, financiadores de ODA, financiadores privados, etc.) e outros sectores chave da 
SADC (energia, segurança alimentar, comércio, etc.)

Formato Proposto do Seminário
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