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O Valor da Água
A valorização da água é uma abordagem útil para servir de base aos processos de
tomada de decisão, uma vez que esta coloca a água no contexto económico,
possibilitando a sua comparação a outros recursos naturais. A caixa abaixo contém
uma definição da valorização da água fornecida pela Divisão de Estatística das Nações
Unidas.

O Valor da Água
A necessidade de se tratar a água como um bem económico foi reconhecida como um
componente essencial da gestão sustentável da água. A Gestão Integrada dos Recursos
Hídricos (GIRH), um conceito mundialmente adaptado para a gestão da água,
identifica a maximização do valor económico a partir do uso da água e a partir de
investimentos no sector hídrico como um dos objectivos chave juntamente com a
igualdade e sustentabilidade ambiental (Global Water Partnership 2000). Este
princípio foi reconfirmado na Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável
que teve lugar em Joanesburgo em 2002, no Fórum da Água no Terceiro Mundo que
teve lugar em Tóquio em 2003 e em 2005, e no Relatório do Projecto do Milénio da
ONU. Os preços cobrados pela água registados nas contas nacionais muitas vezes não
reflectem a totalidade do seu valor económico.
Fonte: UNSD 2006
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Resumo do Capítulo
Este capítulo aborda os seguintes conceitos e matérias:
OValor Económico e a contabilização da água na bacia do rio Kunene;
Custos Ambientais e serviços dos ecossistemas;
Benefícios e Custos Sociais ; e
O conceito da Água Virtual e as suas implicações para a SADC e a política de
águas na bacia do rio Kunene.
Investigue as barragens e açudes
na bacia do rio Kunene
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