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A População e o Rio
O tópico A População e o Rio é uma exploração das diversas culturas, actividades
económicas, meios de vida e dependências ambientais da população urbana e rural em
Angola, na Namíbia e na bacia do Kunene. Este tópico está subdividido nos seguintes
capítulos:
População - apresenta a população que habita nos dois Estados ribeirinhos e na
bacia, a sua história, diversidade cultural, modos de vida tradicionais, crenças e
rituais. Este capítulo inclui também histórias sobre a água e fala sobre a
integração dos conhecimentos tradicionais na gestão da água moderna.
Socio- economia - explora a distribuição das actividades económicas nos
Estados ribeirinhos e na bacia. São também apresentadas as diferenças entre o
nível de vida e o acesso a serviços nas áreas urbanas e rurais, incluindo o
abastecimento de água e o saneamento.
Meio Ambiente e Bem- estar - debate a forma como o ambiente contribui para
o bem- estar e para o sustento da população em Angola, na Namíbia e na bacia,
através de bens ambientais e do acesso a água, assegurando ainda a segurança
alimentar.
Iniciativas para o Desenvolvimento Humano - aborda o desenvolvimento nos
Estados localizados na bacia em termos de Índice de Desenvolvimento Humano,
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), do acesso a água e
saneamento e da redução da pobreza.
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Mulheres e crianças a recolher água na bacia do rio Kunene.
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