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A População e o Ambiente
O bem- estar da população está inextrincavelmente ligado ao ambiente, pois esta
depende directamente do ambiente para satisfazer as suas necessidades de ar, água,
alimento, outras necessidades básicas e os seus diversos meios de vida. Na bacia do
rio Kunene os meios de vida rurais como a agricultura de sequeiro e o pastoreio estão
directamente dependentes da disponibilidade de água e forragem, dois serviços
essenciais dos ecossistemas. O acesso a água doce também é importante para a saúde
humana e para o desenvolvimento.

Explore as sub- bacias do rio
Kunene

Entrevista sobre a gestão
integrada e transfronteiriça da
bacia do rio Kunene

Buscando água em Namacunde, Angola.
Fonte: Vogel 2010
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Resumo do Capítulo
Este capítulo inclui os seguintes conceitos e material:
Bens e Serviços dos Ecossistemas e como estes contribuem para o bem- estar
humano;
Um panorama dos Meios de Vida das populações rurais da bacia;
Iniciativas de Segurança Alimentar nos países da bacia;
Acesso a Água na bacia do rio Kunene, em termos de abastecimento melhorado
de água potável e acesso a água em geral; e

Veja o cronograma histórico dos
países da bacia do rio Kunene,
incluindo os acordos e infraestruturas de água

Uma visão geral do estado doSaneamento e Higiene em Angola e na Namíbia, bem
como a presença de Doenças Relacionadas com a Água e o Saneamento que podem
comprometer a saúde humana.

Próxima: Serviços dos Ecossistemas

Cenas de vídeo sobre os San na
Província de Kunene e o seu
acesso limitado à água

send a general website
comment
report a specific
comment about this
page

