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A Gestão dos Recursos Hídricos
Satisfazer as exigências de água da população, da economia e do meio ambiente da
bacia hidrográfica do rio Kunene é um desafio significativo.Dispondo de limitados
recursos de água superficial para satisfazer as crescentes demandas, gestores e
políticos devem considerar todas as opções, incluindo o uso sustentável da água
subterrânea, novas infra- estruturas de água e oportunidades para conservar a água
para a agricultura.
O tema daGestão dos Recursos Hídricos inclui informações sobre:

Explore as sub- bacias do rio
Kunene

A Demanda de Água – incluindo perspectivas sobre a gestão da demanda,
regulamentos, principais sectores de demanda, conservação e reutilização de
água;
Infra- estruturas de Água – incluindo esquemas de transferência de água em
massa, barragens, abastecimento em pequena escala, serviços de águas
subterrâneas, infra- estrutura de irrigação, operação e manutenção de infraestruturas;
O Valor da Água – incluindo uma discussão sobre o valor económico da água,
uma visão geral da água virtual, comentários sobre a perspectiva futura e os
custos ambientais e sociais;
A Monitoriza ção dos Recursos – incluindo a importância da monitorização,
programas e infra- estruturas de monitorização existentes, sistemas de
informação para a tomada de decisões e uma discussão sobre lacunas nas
informações e dados necessários para a gestão integrada dos recursos hídricos;
assim como
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Pesquisa e Desenvolvimento – incluindo um panorama dos estudos e avaliações
a nível da bacia e da tomada de decisões estratégica.
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Gerindo recursos naturais para um futuro sustentável.
Fonte: Mengel 2008
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