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Hídricos
Introdução
A Demanda de Água
A Gestão da Demanda de
Água
GDA ao Nível da Bacia
Gerir a demanda de água na bacia do rio Kunene é uma difícil tarefa pelo facto de
Políticas e Estratégias
haver dois países que compartilham o mesmo rio, numerosos sectores e serviços que
Mudança Climática e
requerem água, além de incertezas sobre a disponibilidade da água – considerando
Adaptação
tanto a água superficial e os recursos da água subterrânea como o impacto potencial da
A Disponibilidade de
mudança climática a médio e longo prazo.
Água
Uso e Alocação de Água
Resumo do Capítulo
Uso Doméstico
Agricultura
Mineração e Indústrias
Este capítulo aborda os seguintes aspectos relacionados com a demanda de água na
Recreio e Turismo
bacia:
Produção de Energia
Hidroeléctrica
Gestão da Demanda de Água ;
Registo & Alocação
Disponibilidade de Água ;
Acordos e Permissões de
Uso e Alocação de Água ;
Extracção de Água
Registo e Alocação ;
Caudais Ecológicos
Caudais Ecológicos ;
Políticas Nacionais
Mudança Climática e o Uso da Água ; e
Métodos de Avaliação
Conservação e Reúso de Água.
Caudais Ecológicos
Este capítulo aborda os seguintes conceitos e questões:
Mínimos
Mudança Climática e o
Gestão da demanda de água, incluindo medidas a nível da bacia hidrográfica,
Uso da Água
políticas e estratégias da demanda de água e os impactos potenciais da mudança
Conservação e
climática na demanda da água;
Reutilização
Os condicionantes da regulação para o uso de água nos Estados da bacia;
Conservação de Água
Os sectores principais do uso de água e a natureza e distribuição do uso de água
Reúso de Água
na bacia hidrográfica;
Exemplos
O caudal ecológico mínimo; assim como
Recolha de Água
Estratégias para conservação e reutilização de água na bacia do rio Kunene.
Infra- estruturas de Água
O Valor da Água
Monitorização dos
Recursos
Investigação e
Desenvolvimento
Referências

A Demanda de Água

Explore as sub- bacias do rio
Kunene

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

Investigue as barragens e açudes
na bacia do rio Kunene

Examine o comércio de água
virtual e a pegada de água dos
países da SADC

Reservatórios de água em Huambo, Angola.
Fonte: AHT GROUP AG 2010
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Próxima: A Gestão da Demanda de Água

Explore como as barragens
produzem energia hidroeléctrica
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