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Governação da água em Angola: riscos e oportunidades
Resumo
Governação da água em Angola: riscos e oportunidades resulta de uma pesquisa que procurou, em
grande parte, descortinar o papel do sistema institucional no planeamento e na gestão dos recursos
hídricos. Elegeu-se como principal objectivo conhecer as orientações técnico-políticas preconizadas para
a gestão dos recursos hídricos e identificar os problemas mais prementes de acesso à água, enfrentados
pela generalidade da população. O problema da água em Angola não pode, contudo, desligar-se do
contexto regional - a África Austral - com tradução institucional e territorial na Comunidade para o
Desenvolvimento da África Austral (SADC).
A proposta teórico-metodológica subjacente à referida pesquisa contemplou uma breve discussão sobre
a apropriação dos recursos naturais renováveis, a par de dimensões de análise associadas à governação
da água, em contextos culturais e políticos como os de Angola. A empiria da pesquisa assentou na análise
de diversas fontes documentais e na recolha directa de informação, tendo em conta a necessidade de:
contextualizar a hidro-geografia de Angola na África Austral; discutir a integração regional no âmbito da
SADC e o seu impacto na gestão dos recursos hídricos; conhecer as dificuldades de acesso à água e os
desafios lançados ao sistema institucional; e, finalmente, equacionar o papel das autoridades de bacia a
partir do historial político e de gestão da bacia do rio Cunene.
Angola tem vivido o paradoxo de exibir elevadas taxas de crescimento económico a par de uma muito
precária distribuição de água potável. A incapacidade de resposta institucional às necessidades básicas
de consumo de água tem originado a proliferação descontrolada de um sector informal, com fortes
repercussões nos indicadores de desenvolvimento do país e na persistência de graves problemas de saúde
pública.
O trabalho realizado inscreve-se, ainda, no reconhecimento da importância estratégica em se valorizar e
consolidar redes técnico-científicas no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Estas redes poderão desempenhar um importante papel no apoio à governação destes países, em
particular os que enfrentam os desafios mais prementes de desenvolvimento.
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Water Governance in Angola: risks and opportunities
The report Governance of water in Angola: risks and opportunities results from a research that seeks to
understand the role of the institutional system in water resources planning and management. Our main aim
was to know technical and political orientations underlying water resources management and to identify
the main public problems inherent to water access. Any approach to water problem in Angola should not
disregard its regional context  Southern Africa  institutionally materialized in the Southern Africa
Development Community (SADC).
From the theoretical and methodological point of view, the study privileged a discussion on the issue of
renewable natural resources use, associating it with water governance on cultural and political contexts as
the ones of Angola. The empirical research comprehended the analysis of documental sources and the
direct gathering of information around the following themes: the hydro-geography of Angola and Southern
Africa; Angola regional integration on SADC and its impact on water resources management; difficulties of
water delivery and challenges posed to the institutional system; and, finally, the role of river basin authorities,
taking Cunene river and its history of river basin management as a case for study.
Angola lives the paradox of exhibiting high economic growth rates while having precarious levels of drinking
water delivery. The inability shown by institutions to attend to the most basic needs of water consumption is
at the basis of the emergence of an informal sector, with serious repercussions on the national health sector
and country’s development.

This research also emphasises the strategic importance of the creation of technical and scientific networks
within the context of Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa (CPLP). These networks would play an
important role of support to CPLP countries governance, in particular the ones that face more acute
development problems.
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Prefácio

A presente publicação tem por base uma dissertação de mestrado em Gestão e Políticas
Ambientais, entretanto revisitada e actualizada, cujo tema considero ser da maior actualidade
e, em si mesmo, um desafio já que se trata da governação da água como recurso essencial
ao desenvolvimento sustentável da sociedade, que se deseja em harmonia com o ambiente
natural em que se integra.
O que hoje se pode designar por governação da água tem por base modelos de gestão e de
cooperação institucional inseridos num quadro de referência estratégico de longo prazo para
o planeamento e gestão integrada dos recursos hídricos, numa abordagem complexa,
interdisciplinar e ecossistémica, que tem em consideração as condicionantes de renovação
do recurso e que envolve as partes interessadas.
Também complexa é a realidade em que se insere que nos vai revelando sinais preocupantes
de mudanças globais de evolução rápida e sem precedentes, das quais saliento as mudanças
climáticas, a desertificação e a seca, e a degradação de recursos. Desta realidade
sobressaem carências regionais em muitos casos chocantes face ao conhecimento que se
tem vindo a adquirir até aos dias de hoje.
É neste contexto que a análise apresentada neste documento se situa, de forma tão oportuna,
abordando os riscos e as oportunidades da governação da água, direccionada para Angola
e devidamente contextualizada e integrada na região da África Austral, procurando entender
o papel do sistema institucional no planeamento e gestão dos recursos hídricos e identificar os
problemas mais prementes de acesso à água pela generalidade da população angolana.
Desta análise ressalta a necessidade de encontrar configurações institucionais que possam
contribuir para o uso sustentável da água, num contexto que promova a proximidade e a
confiança entre as instituições administrativas, as entidades gestoras e a população.

v

A apresentação da experiência da bacia do Cunene, a partir do seu historial de gestão,
consolida os resultados da análise efectuada e, sem dúvida, poderá contribuir para a análise e
o debate sobre a governação da água em Angola, com a mais valia de se tratar de uma
bacia internacional.
Em síntese, trata-se de um documento com um conteúdo técnico e científico rico e de leitura
fluente e motivadora. Constitui um valioso contributo para a produção e partilha do
conhecimento no domínio da governação da água, para a cooperação internacional de
aproximação a diferentes regiões e culturas, e para o difícil percurso que a humanidade
enfrenta de construção de um ambiente sustentável no seu sentido mais lato e integrador.
Como nota final quero felicitar o autor pela sua visão estratégica ao abordar a governação do
recurso água, crucial no caminho para um desenvolvimento sustentável, focando a sua
análise sobre Angola, País africano e de língua oficial portuguesa.

Eduarda Beja Neves
Investigadora Principal do Departamento de Hidráulica e Ambiente do LNEC
Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos
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Apresentação e notas prévias

A presente publicação assenta essencialmente no trabalho desenvolvido no âmbito de um
Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais1, concluído na Universidade de Aveiro. Tendo sido
um trabalho objecto de várias revisitações, propiciadas por apresentações e discussões em
diversos fóruns, revelou-se imperiosa a necessidade de aprofundamento teórico e empírico de
múltiplas dimensões que envolvem a governação dos recursos naturais renováveis,
nomeadamente a natureza e o papel dos sistemas institucionais associados à governação
desses recursos. Não se trata de dar conta, agora, desse aprofundamento, mas tão só de
proceder a clarificações e a pequenas actualizações impostas pelo tempo e pelas
revisitações.
O trabalho de pesquisa desenvolvido enquadrou-se no Plano de Investigação Programada
(PIP) do quadriénio 2005-2008, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), cujo
desígnio estratégico apostava na transversalidade disciplinar dos domínios a investigar. O
Núcleo de Ecologia Social (NESO)2 acolheu estes princípios e procurou reflecti-los em diferentes
Estudos que integraram a investigação programada para esse quadriénio, em particular os
que privilegiaram o ambiente no âmbito da investigação em Ciências Sociais3. No caso da
pesquisa em apreço teve-se como pano de fundo a relação entre populações e os recursos
hídricos, enquanto recursos naturais renováveis, tendo em conta os contextos territoriais e o
papel dos sistemas institucionais.
A necessidade de aprofundamento nas relações com os países da lusofonia, retomando uma
tradição, por parte do LNEC, de investigação nos territórios que hoje integram a Comunidade
de Países de Língua Portuguesa [CPLP], constitui outro vector, que pode assumir uma dimensão
estratégica. Tanto mais que os países que pertencem à CPLP estão envolvidos em processos

1

PEREIRA, Álvaro (2008); Governação da Água em Angola: o peso das configurações institucionais e territoriais. Universidade de
Aveiro, Aveiro.

2

Uma unidade orgânica que integra o Departamento de Edifícios e se insere numa tradição de presença das ciências sociais e
humanas na actividade de investigação do LNEC. A primeira equipa integralmente constituída por cientistas sociais remonta a
1985 e deste logo assumiu que a sua perspectiva de análise convocaria um diálogo entre disciplinas que transgredisse o cânone
das ciências sociais. A essa perspectiva o seu iniciador (Luís Soczka) propôs a feliz e ousada designação de “Ecologia Social”, por
entender que a “complexidade de um meio urbano só pode ser abordado numa perspectiva de integração ecológica que reúna
num mesmo processo urbanistas, geógrafos, técnicos da saúde e da educação, psicólogos, sociólogos, antropólogos, arquitectos,
engenheiros, decisores políticos e a própria população. (…) Esse movimento poderá eventualmente vir a constituir-se como um
modelo integrado para a investigação em Ciências Sociais, superador das profundas clivagens que ainda hoje opõem uns aos
outros, no plano conceptual como no plano das práticas (…)” (Soczka, L ; 1988). Passados 21 anos o NESO procura consolidar
esta difícil mas necessária orientação, como se depreende do enfoque de muitos trabalhos que realizou e do seu Programa de
Investigação Programada (PIP).

3

Como ilustram as teses “O Homem e o habitat – territórios, poderes públicos e conflitos ambientais” (Craveiro, J ; 2006) e “À
espera da cheia? paradoxos da modificação do ambiente por via da tecnologia” (Silva, DS ; 2005).
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de integração regional, que, podendo constituir ameaças à sua componente lusófona,
encerram também consideráveis oportunidades para a sua afirmação.
Neste contexto a interrogação que se pode colocar é a de saber que atitude Portugal deve
assumir neste quadro geopolítico e muito particularmente as suas instituições com capacidade
de influência técnico-científica, política e social. Parcerias nos domínios científicos e
tecnológicos, na criação cultural e no apoio à institucionalização da administração central e
local, afiguram-se como bons instrumentos para o aprofundamento das relações culturais,
económicas e políticas entre os países que integram a CPLP. A governação da água,
enquanto instância primordial na promoção de um desenvolvimento sustentável, coloca
desafios excepcionais e inscreve-se claramente neste quadro.
Para finalizar esta apresentação desejo explicitar alguns agradecimentos, deixando de fora os
que não se traduzem assim…. Antes de mais à instituição onde em 1986, com Luís Soczka, dei
passos gratificantemente heterodoxos nas práticas de pesquisa e hoje me acolhe, o LNEC; ao
Eng. Vasconcelos Paiva e ao Paulo Machado por terem permitido condições institucionais
para a realização da pesquisa, à Professora Teresa Fidélis, da Universidade de Aveiro, pelo
contributo na superação das dificuldades e pela confiança depositada. Uma palavra final de
agradecimento a todos, em particular à malta de Angola, que ajudaram a concretizar este
trabalho.
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1.Introdução geral
1.1 Pontos de partida e eixos de análise
A governação da água em Angola é aqui discutida a partir do paradoxo consubstanciado na
abundância de recursos hídricos e nas dificuldades de uso de água potável, que a
generalidade da população tem experimentado. Essa discussão faz-se, essencialmente, a partir
dos indicadores disponíveis de acesso à água e no debate sobre o papel do sistema
institucional na superação do referido paradoxo.
Procura-se demonstrar que os problemas de planeamento e de gestão, que o caso da água
em Angola revela, são transversais aos problemas de governação em geral e resultam, em
grande parte, de um habitus4 que atravessa diferentes domínios da vida cultural, económicasocial e política do país.
O acesso à água por parte dos mais vulneráveis e a gestão dos rios transfronteiriços são
identificados no Relatório do Desenvolvimento Humano 20065, do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD), como dois dos problemas mais sensíveis que o Mundo
enfrenta. Por paradoxal que possa parecer tais problemas residem, sobretudo, nas instituições e
nas políticas e não tanto nas reservas hídricas existentes. Com efeito, como se demonstra no
referido relatório as necessidades de água para uso doméstico representam apenas cerca de
5% do total da água utilizada, ou seja, têm um peso muito reduzido quando comparado com
outras utilizações e investimentos.

4

Na acepção de Pierre Bourdieu: “um sistema de disposições, duráveis e transponíveis, que integra todas as experiências passadas
(e que funciona) como uma matriz de percepções, de apreciações e de acções (…)” (José Adelino Maltez in http://maltez.info).
Remete, pois, para um ethos do país, que contribui para permanências no tipo de governação.

5

Designado “ A água para lá da escassez; poder, pobreza e a crise mundial a água” e onde se discutem múltiplos problemas da
governação da água. O Relatório parte do pressuposto que “ao longo da História, o progresso humano tem dependido do acesso
à água potável e da capacidade das sociedades controlarem o potencial da água enquanto recurso produtivo” (PNUD, 2006).

1

Acresce que nos países em desenvolvimento o acesso a água potável é particularmente
determinado pelos vincados problemas de desigualdade social que esses países enfrentam.
Com efeito, “os moradores de bairros degradados e as famílias carenciadas das zonas rurais
(…) têm acesso a bem menos do que os 20 litros de água, por dia e por pessoa, necessários
para satisfazer as necessidades humanas mais básicas” (PNUD, 2006).
A política e o sistema institucional emergem, pois, como instrumentos decisivos para superar ou
perpetuar este tipo de problemas. Angola tem enfrentado os dois desafios atrás enunciados, a
par de uma multiplicidade de problemas de acesso a água potável.
A governação da água em Angola é, como se disse, o cerne deste trabalho, em particular o
papel do sistema institucional na sua gestão, tendo em conta o contexto regional - a África
Austral - com tradução institucional e territorial na Comunidade para o Desenvolvimento da
África Austral 6. Este processo de integração regional tem sido gerador de dinâmicas regionais,
com reflexos nos princípios orientadores da gestão dos recursos hídricos. Tenha-se em conta
que esta Comunidade de países partilha diversas bacias hidrográficas, o que torna imperioso
dar passos no sentido de promover a sua gestão conjunta.
A importância das instituições decorre do seu papel mediador, no caso, entre os recursos
hídricos e os utilizadores. As instituições tendem a constituir-se como instâncias redutoras da
incerteza face à necessidade de garantir quotidianamente acesso aos recursos, mesmo
pressupondo-se que nenhum sistema institucional constitui, por si, solução total para a
multiplicidade de problemas que a gestão dos recursos hídricos suscita. Esta perspectiva não
ignora a vulnerabilidade existente que decorre da ausência de um aparelho burocráticoadministrativo,

sinalizador

da

presença

reguladora

dos

Estados

modernos.

É

esta

vulnerabilidade que impõe a discussão sobre o papel ou o impacto de um quadro normativo e
institucional na governação da água num contexto sócio-político e territorial, como Angola. O
mesmo é dizer a necessidade de ponderação sobre as modalidades de gestão dos recursos
hídricos a privilegiar e, claro, as condições políticas, institucionais e estruturais para a sua
aplicação.
As exigências de governação em Angola não podem ignorar a co-presença, muito vincada,
de diferentes tempos históricos e quadros mentais muito descontínuos. Estes quadros mentais
podem ser lidos a partir de três eixos problemáticos em que se imbricam os problemas da

6

2

Mais conhecida pelo acrónimo em língua inglesa SADC (Southern African Development Community), fórmula que utilizaremos
doravante.

governação em geral, afectando necessariamente o sector das águas, a saber: i. a
persistência de mecanismos informais/valores “tradicionais”; ii. a urgência da construção e
consolidação do Estado-Nação e iii. a emergência e eventual aceleração dos processos de
integração regional.
A persistência dos mecanismos informais tende a ser transversal à sociedade e à economia e
reflecte-se na irrelevância conferida à lei, enquanto instrumento de regulação da vida em
sociedade, em detrimento de formas mais arreigadas, expeditas e arbitrárias de exercício do
poder.
Discutir a urgência de construção e consolidação do Estado remete para a convicção de que
reside aí a resposta aos problemas típicos subjacentes aos mecanismos informais atrás referidos.
No caso de Angola, sobretudo em Luanda, a (des)ordem territorial e urbanística é um bom
exemplo da proliferação associada a estes mecanismos e da acção esperada por parte do
Estado para os enfrentar. Note-se que crescem aspirações e exigências de melhoria de
qualidade de vida (saúde, segurança alimentar, higiene) por parte da população em geral. As
respostas a estas aspirações decorrem, em grande parte, da capacidade do Estado (e dos
respectivos

aparelhos

burocrático-administrativos)

em

promover

a

infra-estruturação

generalizada de serviços básicos (água, energia e vias de comunicação) e em garantir o
funcionamento, com padrões mínimos de qualidade, de equipamentos e de serviços nos
sectores da saúde, educação e justiça.
Por fim, a referência ao processo de integração regional inscreve-se na ordem política e
económica dominante, como tendência generalizada de resposta aos fenómenos da
globalização. Este movimento contraria, pelo menos do ponto de vista doutrinal e porventura
cultural, a aposta na consolidação do Estado e agita questões sensíveis relativas à sua
soberania. Paradoxalmente é em relação aos recursos hídricos, de que os rios transfronteiriços
constituem um excelente exemplo, que uma governação cooperante à escala regional faz
bastante sentido7, apesar dos sentimentos nacionalistas que a água suscita.
O processo de integração regional em curso condiciona a autonomia dos Estados, mas o grau
de condicionamento depende do nível de integração existente. Esta problemática tem sido
amplamente discutida por diversos autores, equacionando as (im)possibilidades da integração

7

Reflectindo, de resto, uma evidência: os impactos locais, nomeadamente de âmbito ambiental, resultam em grande medida de
opções a uma escala regional.
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regional em África. Na perspectiva de um desses autores “a integração regional passa pela
mudança de natureza dos Estados africanos, que deverão deixar de ser Estados rendeiros onde
predomina um sistema de regulação com base na distribuição de riquezas entre os membros
do clã governamental, para serem verdadeiros Estados modernos assentes numa estrutura
económica de produção de massa respondendo às necessidades reais das populações”
(Torres, 1999).
Torna-se, assim, forçoso perceber a influência deste processo na governação dos recursos
hídricos. No caso em apreço este processo ainda não está suficientemente amadurecido, por
diversas contingências, pelo que o Estado angolano tem uma margem de manobra muito
considerável 8.
A necessidade de cooperação entre Estados, unidos por rios transfronteiriços, e a promoção da
sua gestão conjunta não pode, ainda, no actual contexto regional, deixar de ser objecto de
análise pelas implicações, entre outras, no complexo de segurança da África Austral (Turton e
Ashton, 2004). Uma análise desta natureza deverá ter em conta as condições de aplicação das
doutrinas de soberania, em relação aos recursos hídricos, subscritas nos acordos internacionais,
de âmbito regional e global. A adesão aos princípios contidos nesses acordos é, em princípio,
preventiva de acções unilaterais assentes nas relações de poder, mas a bondade dos princípios
depende da sua materialização e das possibilidades de acompanhamento.
A atenção a atribuir aos diferentes eixos de análise, atrás referidos, decorre da necessidade de
consolidação do Estado, por via da sua capacitação institucional, num quadro de persistência
de valores e constrangimentos que favorecem os mecanismos informais. Esta situação encerra
contradições e configura movimentos político-culturais dissonantes, que não poderão deixar de
interferir no campo da governação. Com efeito, a acção política enquanto via de
consolidação e de estruturação de um modelo de sociedade é seriamente dificultada num
terreno tão permeável a acções que, no limite, se anulam reciprocamente.
A criação e o funcionamento de um sistema institucional (quadro normativo e estruturas de
gestão), torna-se vital para assegurar as opções políticas e de gestão preconizadas. Daí ser
necessário perceber até que ponto esse sistema tem capacidade pericial e administrativa que
assegure ou monitorize os diagnósticos sobre a quantidade e qualidade dos recursos hídricos
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Apesar de vigorarem instrumentos estruturantes, como sejam o Tratado instituidor da SADC e o Protocolo Revisto Sobre os
Cursos de Água Partilhados da SADC. Deve ainda ter-se em conta diversos Programas de Acção e Planos no âmbito da “gestão da
água” e do “desenvolvimento regional”.
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existentes, a explicitação da hierarquia dos seus usos, a sua distribuição e, ainda, os
compromissos assumidos, nomeadamente os de âmbito internacional.
Um eixo de análise do desempenho do sistema institucional da água pode ser concretizado
através da avaliação do nível de: (i) confiança da população na capacidade desse sistema
assegurar o acesso a água potável, garantir o tratamento de águas residuais e prevenir o
impacto de cheias; (ii) condicionamento da vida das pessoas e das colectividades provocado
pela natureza do acesso à água e (iii) esforço despendido em recursos (de tempo e
financeiros) por indivíduos, famílias e empresas para aceder à água, em quantidade e
qualidade adequadas, e ao saneamento básico.
Esta avaliação é premente em Angola, uma vez que por um conjunto diverso de causas, das
quais se destacam os fortes movimentos populacionais e a sua concentração territorial, se vê
confrontada com um forte e desregulado sector informal da água. Tenha-se em conta que
este dado constitui o cerne dos problemas associados ao acesso à água, uma vez que tem
sido a principal via de abastecimento para a maioria da população. Facto que não pode
deixar de estar associado aos graves problemas de saúde pública existentes e ser considerado
factor relevante das desigualdades sócio-económicas existentes.
A Bacia do Rio Cunene emergiu como objecto de análise que encerrou o arco da pesquisa,
uma vez que está aí instituída a mais antiga e até recentemente única autoridade de bacia em
Angola, o GABHIC (Gabinete para a Administração da Bacia Hidrográfica do Cunene).
Procurar-se-á, assim, discutir os dilemas que se colocam à institucionalização de autoridades de
bacia, anunciada como um dos princípios matriciais da política da água em Angola.
A análise das estruturas responsáveis pela governação da água e de um modo geral do
sistema institucional com competências no planeamento e na gestão dos recursos hídricos,
bem como a sua adequação aos problemas específicos, permite conhecer a atitude política
face aos mesmos. Como lembra Nunes Correia9 as estruturas institucionais existentes constituem,
elas próprias, um elemento decisivo na forma como os problemas são formulados e na
abordagem para a sua resolução, ao condicionarem a definição de critérios a partir dos quais
se avalia uma política.

9

Prefácio à edição portuguesa de “Políticas da Água na Europa”, BARRAQUÉ, B. (Dir) (1996); Instituto Piaget, Lisboa
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1.2 Objectivos e metodologia
Estudar e compreender a natureza dos problemas permite que estes cheguem mais facilmente,
e melhor enquadrados, à arena política e social. Foi com base neste pressuposto que a
pesquisa, que suporta a presente publicação, erigiu como objectivos gerais: conhecer as
orientações políticas relativamente aos recursos hídricos, discutir o papel do sistema institucional
na sua gestão e identificar as dificuldades mais prementes no acesso à água. Crê-se poder dar
um contributo que ajude a equacionar modalidades de gestão que melhor respondam às
necessidades existentes e promovam um uso eficiente dos recursos hídricos.
Este propósito de ordem geral desdobrou-se nos seguintes objectivos específicos:
•

Análise do processo de integração regional no âmbito da SADC, em particular as
orientações relativas à governação dos recursos hídricos;

•

Caracterização do sistema institucional de gestão dos recursos hídricos em Angola
e identificação dos problemas de acesso à água;

•

Discussão sobre o papel reservado às autoridades de bacia, a partir do caso da
Bacia do Rio Cunene.

Procurou-se evidenciar, em síntese, a importância do aprofundamento dos mecanismos que
propiciem uma gestão integrada dos recursos hídricos em Angola e no âmbito da SADC. Passos
nesta direcção afiguram-se decisivos na prevenção de tensões entre países vizinhos, na criação
de condições que promovam a segurança alimentar, o combate a doenças endémicas, a
preservação de equilíbrios ambientais e contribuam, ainda, para o incremento das actividades
económicas.
No plano metodológico procurou-se um modus operandi que fosse ao encontro dos objectivos
traçados, mas o trabalho não pôde deixar de reflectir um nível de amadurecimento teórico
embrionário, limitações logísticas (recursos financeiros e de tempo) e a ausência ou dificuldade
de acesso a dados de natureza empírica. É de resto decorrente destes constrangimentos que a
pesquisa levada a cabo deve ser considerada de carácter exploratório10. Na Figura 1 ilustra-se
o percurso teórico e empírico da referida pesquisa.

10

Os resultados obtidos e a experiência adquirida constituem um capital incontornável para uma de investigação em curso no
NESO/LNEC, que se debruça sobre o impacto de programas de desenvolvimento local em Angola.
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Figura 1. Plano metodológico

• perspectivas sobre governação de RNR

pólo teórico

• governação RH em países “em desenvolvimento”

• situar Angola na hidro [geografia e política] regional

desenho da
pesquisa

• conhecer o sistema institucional e as propostas políticas
• identificar os problemas de acesso à agua
• análise documental a peças do sistema institucional

pólo
técnico

• análise da imprensa angolana
• entrevistas a interlocutores privilegiados, residentes e obs directa

problematização
discussão

empiria

O pólo teórico é tido como o conjunto de referenciais teóricos, a partir dos quais se procura
captar, discutir e analisar um problema concreto. Este exercício visa romper com leituras
imediatistas da realidade, procurando atribuições de sentido, ainda que provisórias, às
perplexidades que desencadearam a pesquisa. Trata-se de um esforço de problematização
(ou de construção do objecto de estudo) que, no âmbito da pesquisa em causa, se corporizou
na reflexão e na discussão da relação entre a (in)disponibilidade hídrica e os contextos
societais. Esta reflexão privilegiou o contexto hidro-político da África Austral, recortada pela
SADC (Southern African Development Community), e fez-se a partir das representações culturais
dos recursos naturais, dos mecanismos da acção política e do papel das instituições na
governação da água.
A configuração da pesquisa ajustou-se aos eixos de análise que se privilegiaram e desembocou
numa estratégia de recolha de informação empírica que assentou, em traços gerais, em quatro
níveis: i) análise documental de suporte ao sistema institucional vigente; ii) análise de conteúdo
de notícias publicadas, sobretudo no media angolanos, que remetem para a governação da
água; iii) Entrevistas informais a interlocutores privilegiados e iv) observação directa e recolha
de informação junto de diferentes segmentos da população.
A análise documental incidiu sobre as orientações estratégicas, propostas políticas, programa
de governo e legislação em vigor, relativamente à gestão dos recursos hídricos em Angola e na
SADC, com destaque para:
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•

A Lei de Águas de Angola (Lei nº 6/02, de 21 de Junho);

•

A Resolução do Conselho de Ministros (nº10/04, de 11 de Junho), que aprova o
Programa de Desenvolvimento do Sector das Águas e os Planos de Acção de
Curto e Médio Prazos;

•

O Protocolo sobre os cursos de água partilhados na SADC;

•

O Plano Regional de Acção Estratégica para o desenvolvimento e Gestão
Integrada dos Recursos da Água.

O estudo deste conjunto de documentos permitiu identificar um quadro de referência nacional
e regional, bem como as acções e intenções projectadas.
A quase ausência informação oficial publicada sobre o sector das águas e a dificuldade de
contacto com responsáveis técnicos e políticos fizeram das notícias publicadas, sobretudo nos
media angolanos, uma fonte de informação muito útil. Com efeito, essa informação emergiu
como montra dos problemas sociais, técnicos e políticos associados aos recursos hídricos. Foi
ainda possível reconhecer um conjunto de carências relacionadas com o abastecimento de
água às populações, tomar contacto com medidas preconizadas pelas instâncias técnicopolíticas, nomeadamente a localização de documentos estruturantes de âmbito normativo e
programático de suporte institucional ao planeamento e à gestão dos recursos hídricos.
O recurso a interlocutores privilegiados permitiu complementar e enquadrar a análise, sempre
parcelar, que se obtém por via documental. Sabe-se que os documentos oficiais revelam um
plano formal da situação, por vezes muito distante da realidade, ou seja, do que efectivamente
ocorre na arena político-institucional, territorial e sócio-económica.
Não tendo sido possível realizar entrevistas a actores-chave na gestão dos recursos hídricos e do
território, optou-se por conhecer o ponto de vista de outros interlocutores ligados à universidade
e a diferentes sectores da sociedade civil com intervenção sócio-ambiental11. Esta opção
permitiu o acesso a diversa documentação técnica e a uma leitura informada de diversos
problemas de cariz sócio-ambiental, em particular em relação aos recursos hídricos.

11

Do conjunto de interlocutores contactados destacam-se três professores universitários (na área dos recursos hídricos, dos
estudos de carácter socio-antropológico e da docência no âmbito da educação ambiental), um dirigente de uma organização não
governamental angolana e uma pesquisadora do Instituto de Pesquisa Económica e Social de Angola.
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Uma experiência residencial em Luanda e relatos de habitantes de diferentes segmentos sociais
da chamada “cidade do asfalto” e de bairros populares (musseques) tornaram evidente como
o acesso à água condiciona fortemente o quotidiano de vastas camadas da população. A par
destes relatos foi possível conhecer pontos de vista de residentes do Lubango (Huíla), Malanje,
Saurimo (Lunda Sul) e N’Dalantando (Cuanza Norte), que ajudaram a traçar um diagnóstico
sobre os problemas da governação da água em Angola.
Para finalizar esta introdução uma referência à estrutura da publicação. No presente capítulo
apresentaram-se os pontos de partida que balizam a pesquisa efectuada, os objectivos
prosseguidos e o racional metodológico que suporta a análise empreendida.
A discussão sobre a governação dos recursos naturais renováveis faz-se no segundo capítulo.
Entendeu-se não poder tratar da gestão de um recurso sem uma breve discussão sobre
princípios gerais de ordem filosófica, cultural e política que condicionam o entendimento e a
apropriação desses recursos. Cabe no entanto chamar a atenção para o seguinte: dada a
complexidade e a vastidão disciplinar que tal discussão comporta, apenas se procurou
referenciar algumas questões-chave, numa tentativa de melhor situar a análise feita à
governação dos recursos hídricos nos países “em desenvolvimento”, bem como identificar
dimensões a partir das quais se procedeu à referida análise.
O terceiro capítulo reúne e trata o essencial da informação empírica, em torno de quatro
tópicos: i) a contextualização hidro-geográfica de Angola na África Austral ii) o processo de
integração regional no âmbito da SADC e a sua repercussão na gestão dos recursos hídricos; iii)
o sistema institucional e o acesso à água em Angola e iv) a discussão em torno da criação de
Autoridades de Bacia, a partir do historial político e de gestão da Bacia do Cunene.
Finalmente, no quarto capítulo, surgem as conclusões que se podem retirar do trabalho
realizado. A discussão em torno da “insustentável fraqueza do sistema institucional”, com que se
encerra o documento, procura reflectir sobre a necessidade de se reconfigurar e fortalecer o
sistema institucional de governação da água. Entende-se que se trata da via que melhor
contribuirá para a superação do paradoxo resultante da abundância recursos hídricos, tendo
em conta o contexto regional, e as dificuldades de acesso à água sentida por vastas camadas
da população.

9
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2. Os recursos naturais renováveis e os
desenvolvimento: o caso dos recursos hídricos

modelos

de

“(…) os recursos, quanto à sua natureza, à sua quantidade, ao seu valor, apresentam-se sempre como factos
sociais. A sua existência objectiva, a sua presença em quantidade não determinam o seu consumo, que
depende em primeiro lugar da utilidade que lhes é reconhecida pela sociedade que os possui (…)”
Jean-Pierre Raison [1986]

2.1 Recursos naturais renováveis: valores, modos de apropriação e papel dos
sistemas institucionais
A noção de recurso natural pressupõe capacidade e meios de exploração/extracção de uma
reserva (matéria-prima), que tenha uso ou seja passível de utilização por parte da sociedade.
Neste contexto os sistemas sócio-tecnicos assumem um papel essencial, não só contribuindo
para a exploração de determinadas elementos da natureza, mas também criando artefactos
que necessitam desses recursos ou desenvolvendo campos para a sua aplicação.
Os recursos naturais podem ainda ser classificados em duas grandes categorias: esgotáveis ou
renováveis, mediante determinadas condições de uso. Estes pressupostos impõem uma
racionalidade intuitiva na sua utilização? E uma hipotética racionalidade está associada às
possibilidades de renovação?
A renovação dos recursos naturais decorre da capacidade dos ecossistemas gerarem reservas
que substituam as consumidas pela acção humana e animal e na retroacção que assegura os
próprios ecossistemas. Um processo dinâmico desta natureza dificulta a avaliação dos recursos
naturais renováveis em termos de “stocks”, uma vez que a sua renovação está sujeita a uma
variabilidade (natural e antrópica), decorrente em grande medida da interacção entre a
componente biofísica dos ecossistemas e destes com os sistemas sociais.
Neste quadro, a renovação dos recursos naturais (rRN) pode ser perspectivada como resultante
de processos bioquímicos associados à dinâmica dos ecossistemas (dE), mas fortemente
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condicionada pela intensidade de uso (pressão antrópica) (iU), em parte influenciada pelos
mecanismos de regulação (mR), e pelo factor tempo incorporado (T)12.
Daqui deveriam ocorrer consequências para a governação dos recursos naturais renováveis,
nomeadamente valorizar (e procurar operacionalizar) a relação entre sistemas naturais e
sistemas sócio-culturais. Note-se que é esta relação que determina os usos sociais, económicos
e ambientais desses recursos, bem como os modos e a legitimidade da sua apropriação.
Adiar, até ao limite do possível, a alteração de hábitos e práticas cristalizadas afigura-se como
uma hipótese plausível no quadro do funcionamento das sociedades. Quase só em estado de
necessidade se promove a mudança e, por vezes, os suportes técnico-científicos que a
sustenta. Esta tendência pode ser lida à luz da lei do menor esforço que, como lembra Raison
(1986), tende no imediato a privilegiar o menor esforço na satisfação de necessidades, mesmo
que isso signifique aceitar um regime de livre acesso aos recursos, logo a uma maior
probabilidade para o seu desperdício e escassez no futuro.
Para este autor a concentração populacional nas cidades fez despertar a necessidade de
alterar práticas de apropriação (uso) da água, bem como desenvolver técnicas para o seu
armazenamento e distribuição. Os movimentos migratórios em direcção às cidades, ou o
estado de necessidade dele resultante, podem, assim, ter estado na origem de limitações de
acesso à água e talvez tenham conduzido à adopção das primeiras medidas de uso eficiente
dos recursos hídricos.
Os usos da água encerram, de facto, diversos paradoxos. Enquanto recurso natural vital
poderia desencadear uma racionalidade intuitiva na sua utilização. Tal porém nem sempre ou
raramente acontece. Das múltiplas hipóteses passíveis de formulação para explicar estes
comportamentos, destacaremos duas: por um lado, quem dele usufrui, como inerente à
normalidade social, não interioriza que esse hábito é privilégio de uma minoria da população
mundial e, por outro lado, a ideia de um recurso natural que se renova suscita passividade13.
Mas o que os dados disponíveis demonstram é que à escala do planeta a água doce é um
bem muito escasso, representa apenas 2,5% do total da água existente (WWAP, 2003) e as
possibilidades de renovação não são uma inevitabilidade natural.

12

Estas condições de renovação podem ser sintetizadas, em termos hipotéticos, através de uma notação que ilustre os diversos
factores em interacção rRN = k(dE)*x(iU)*y(mR)/T; em que “rRN” = condições de renovação dos recursos naturais, k = constante a
atribuir à dinâmica dos ecossistemas (dE); x= coeficiente variável a atribuir à intensidade de uso(iU); y= coeficiente variável a
atribuir aos mecanismos de regulação (mR) e T= factor tempo a incorporar.

13

Este raciocínio não é transponível para contextos de escassez permanente ou de clara adversidade hidrológica.

12

A escassez ou o esgotamento de recursos hídricos, em algumas regiões, emerge como um
dado consensual, apesar da incerteza do conhecimento e dos limites das previsões. Face a
este potencial estado de necessidade, a tendência dominante inclina-se para a apologia de
processos decisórios e modalidades de apropriação que tenham em consideração a previsível
limitação deste recurso. Essa tendência é traduzida por políticas ambientais de perfil
antecipativo-preventivo que incorpore o longo prazo.
A discussão em torno dos usos ou da apropriação dos recursos naturais renováveis, neste
trabalho, tem como foco os recursos hídricos. Esta discussão assenta em noções que procuram
compreender a relação entre as comunidades humanas e os recursos naturais, enquanto bens
comuns. Essa relação pressupõe atitudes e comportamentos assentes em valores (de
aproximação, afastamento, domínio, respeito ….), aqui designados por representações da
natureza14.
A acção humana, e os quadros mentais em que assenta, está ancorada em visões do mundo e
mobiliza os recursos de acordo com os valores e interesses de que é portadora. Essas
concepções e interesses configuram um universo legítimo, assente em princípios que o
legitimam e para os quais é preciso produzir uma justificação de ordem moral, política e
económica. Logo, a um universo legítimo corresponde um universo de justificação para
determinado universo de uso. Neste sentido um universo legítimo corresponde a uma leitura e a
uma lógica de apropriação da natureza ou a uma natureza legítima.
Assim, as modalidades de apropriação dos recursos remetem para conflitos de interesses, que
devem ser entendidos como estando enraizados no confronto entre diferentes representações
da natureza, logo diferentes universos de legitimidade que coexistem nas sociedades. Estes
universos emanam legitimidades próprias sobre a natureza, que podem derivar para situações
de conflito nos usos dos recursos naturais. Cada universo legítimo justifica o uso de um bem
comum, evocando princípios que o legitimam, passíveis de serem convocados para arbitrar
eventuais disputas ou fundamentar o seu acesso. Godard (2002) apresenta diferentes naturezas
legítimas, a partir de diferentes universos de justificação, como sejam o mercantil, industrial,
cívico, doméstico e de natureza protegida, entre outros.
Os universos de uso dos recursos, como já vimos, emanam e são sustentados por diferentes, e

14

A breve reflexão que se apresenta é inspirada, em grande parte, nas abordagens de Weber (2002), Ollgnon(2002) e Godard
(2002), nomeadamente em relação à terminologia utilizada, mas decorre de uma leitura pessoal e simplificada das perspectivas
dos referidos autores, pelo que não deve ser confundida com essas perspectivas.
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por vezes contraditórios, princípios de legitimidade. Os modos de apropriação dos recursos
naturais percorrem um leque que pode tocar dois extremos: da privatização absoluta ao livre
acesso. De facto, as modalidades de apropriação e os tipos de propriedade dos recursos
naturais não são inócuos, nem do ponto de vista social nem numa óptica ambiental. Enquanto
a privatização absoluta é geradora de fortes desigualdades no acesso aos recursos naturais, o
livre acesso pode instaurar uma dinâmica de delapidação e sobre-exploração desses
recursos15.
O que está em causa, em última instância, são as opções políticas privilegiadas na afectação
dos recursos e a necessidade de se encontrar pontos de equilíbrio que mitiguem os potenciais
conflitos de interesses entre diferentes universos de justificação. Esses pontos obtêm-se através
do compromisso entre os vários princípios de legitimidade que sustentam aqueles universos.
Cabe aos sistemas institucionais assegurar esse equilíbrio, promovendo a aplicação de um
quadro legal e monitorizando a sua adequabilidade às dinâmicas políticas, económico-sociais,
ambientais e ao desenvolvimento técnico-científico.
Na ausência de um compromisso que configure um princípio de legitimidade mobilizável para
arbitrar conflitos de interesses, coloca-se a questão das acções sem justificação legítima,
assentes nas relações de poder. Nestas acções não se excluem os arranjos pontuais e
contingentes e o recurso à força e à violência. Este é, aliás, o quadro com que se confrontam
os países com sistemas institucionais frágeis e com pouca tradição na governação dos recursos
naturais.
As instituições assumem neste quadro uma importante função de regulação, mas o seu papel
acaba por ter um âmbito mais lato16 de natureza operacional e também simbólica,
nomeadamente enquanto instrumentos sociais de redução das incertezas. Com efeito, as
instituições são vistas como garantes da disponibilidade diária de água potável, do tratamento
da água suja (acautelando os seus impactos humanos e ambientais) e emergindo como
instância mediadora em situações extremas (cheias, secas…). A efectiva assunção destes
pressupostos está dependente do nível e do tipo de estruturação das sociedades. Como se
sabe esta função social atribuída às instituições é mais dificilmente assegurada pelos países

15

Merece atenção a possibilidade de se conseguir operacionalizar a relação entre modalidades de apropriação e universos
legítimos, uma vez que permitiria associar modos de apropriação e representações da natureza. Um exercício deste tipo poderia
contribuir para uma melhor compreensão do uso dos recursos naturais renováveis e constituir um instrumento de governação
sustentável desses recursos.

16

Decorrente do que se poderá designar por monitorização das racionalidades de uso, nomeadamente avaliando se esses usos
visam a preservação inter-geracional dos recursos, ou seja, se constituem um factor de sustentabilidade.
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ditos em desenvolvimento, mercê da vulnerabilidade, e por vezes juventude, dos seus
aparelhos burocrático-administrativos. Sendo estas estruturas institucionais vitais à formação e
consolidação dos Estados, a discussão sobre os modelos institucionais a erigir, perpetuar ou
inovar é, nestes países, porventura mais premente.
Uma das grandes dificuldades de governação dos recursos reside na obtenção de arranjos
institucionais que corporizem a unidade de acção de multi-actores e a participação activa do
público. De facto, fazer com que o público se entenda como titular de um bem comum é uma
tarefa muito exigente, nomeadamente em contextos urbanos de forte desvantagem
económica e social. Esta conquista é crucial uma vez que as instituições pouco conseguem
sem que os actores individuais ajam num sentido colectivo. Se os actores sociais não se
percebem e não se comportam como titulares patrimoniais de um bem comum existe uma
forte probabilidade de se aproximarem de uma lógica de economia de pilhagem e de uma
relação predadora com os recursos; mobilizando-os unicamente em função das necessidades
imediatas.
Em síntese e para fecho do presente ponto pode considerar-se que a governação dos recursos
hídricos deve ser perspectivada como resultante da interacção de três pólos (figura 2):
condicionantes bio-físico-químicas inerentes à renovação dos recursos, papel desempenhado
pelas instituições e tipo de gestão adoptado. Esta decorre das orientações políticas e
sobretudo do papel que o sistema institucional conseguir assumir.

Figura 2. Pressupostos de governação dos recursos hídricos

Condicionantes bio-físico-químicas de renovação

governaç
governação dos recursos
hídricos

papel das instituições

tipo de gestão

15

A avaliação sobre um tipo de gestão remete para uma multiplicidade de parâmetros, de que
destacaremos a ênfase dada à necessidade de:
i) ter presente as dinâmicas adaptativas na relação entre sistemas naturais e sistemas
sociais17;
ii) adoptar políticas de perfil antecipatório - preventivo que incorpore o longo prazo, em
prol de compromissos inter-geracionais;
iii) promover a articulação pericial associada a diferentes origens, componentes e fases
de utilização dos recursos hídricos e;
iv) incentivar a discussão inter-sectorial associada a diferentes usos.
A atitude em relação aos parâmetros referidos e às dimensões subjacentes, bem como a
capacidade de os concretizar, permitem aferir a natureza da governação dos recursos hídricos
e, de certo modo, o modelo de desenvolvimento privilegiado.

2.2. Das discussões sobre desenvolvimento à gestão dos recursos hídricos
2.2.1 O lugar do desenvolvimento sustentável num quadro de necessidades básicas

A água potável é um bem de difícil acesso para a maioria da população do Planeta e
potencialmente escassa para todos. Esta constatação torna imperioso que se generalizem
preocupações e acções de planeamento e de gestão dos recursos hídricos que tenham em
atenção aquele dado.
As acções e as prioridades de governação defrontam, contudo, constrangimentos de índole
estrutural e conjuntural, como sejam: o nível de disponibilidade dos recursos hídricos; os quadros
mentais, culturais, sócio-políticos, económicos e ambientais; as variáveis de governação
inscritas na ordem geopolítica e económica dominante e, ainda, as teias ideológicas e
administrativas. O modo como este conjunto de dimensões se expressa na arena política
acaba por reflectir a matriz de desenvolvimento privilegiado e condicionar os modelos de
governação.

17

De que se ressalta como traços dominantes o facto de os valores culturais revelarem forte inércia e de as representações sociais
sobre os recursos naturais registarem alterações lentas, ao invés da sua utilização, que denota crescimentos rápidos (VIEIRA,
Paulo e WEBER, Jacques; 2002).
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No momento de aferir o nível de desenvolvimento de uma sociedade, as dificuldades de
acesso à água são incontornáveis. Estas dificuldades podem ser objectivadas pelo grau de
condicionamento que representa para a vida das pessoas e colectividades e pelos recursos
despendidos, em esforço, de tempo e de dinheiro, para obter a água necessária à
sobrevivência e à vida em sociedade.
Note-se que os quadros de vida associados às dificuldades de acesso à água registam, regra
geral, tendências em que se assiste a fortes crescimentos demográficos das populações mais
pobres e a crescimentos exponenciais dos consumos de água das populações mais ricas
(Raison, 1986). O Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), de
2006, alerta para os riscos destas tendências, que encontram a sua maior expressão nos já
referidos países “em desenvolvimento”.
A situação que se vive lança um sério desafio à acção política, na definição de objectivos e de
prioridades a prosseguir: dever-se-á privilegiar acções muito direccionadas que promovam a
acesso da generalidade da população à água potável, enquanto instrumento de combate às
desigualdades sociais e de promoção da saúde, ou dar prioridade ao crescimento económico
e entendê-lo como motor natural de superação dos bloqueios existentes? E estas opções
podem ignorar as consequências na conservação dos recursos hídricos?
O PNUD toma posição nesta discussão ao preconizar estratégias nacionais fortes na promoção
do acesso universal à água e saneamento, por entender que se trata de uma opção política
“tão fundamental para o desenvolvimento humano e prosperidade nacional como a política
económica e o comércio internacional (…)” (PNUD, 2006). O problema reside no desprezo
político e sobretudo orçamental (geralmente representando menos de 0,5% do PIB dos países
em desenvolvimento) a que este problema central é votado18.
A opção por determinado tipo de medidas e as prioridades de investimento reconduzem a
discussão sobre as lógicas de desenvolvimento a privilegiar. À inevitável divergência de pontos
de vista (leigos, periciais e políticos), acresce o extremar de posições, propiciadas pelas
carências básicas com que os “países em desenvolvimento” se confrontam, dificultando a
necessidade de se estabelecerem entendimentos alargados sobre as vias a prosseguir19.

18

Alguns sinais encorajadores têm sido dados por alguns países, que procuram atingir as metas dos “Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio”, mas de facto “todos os países encaram a segurança e a defesa nacionais como prioridades”
orçamentais (PNUD, 2006).
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Pode-se objectar que a defesa deste ponto de vista é cerceadora de uma natural e salutar discussão entre diferentes pontos de
vista sobre “modelos de desenvolvimento”, sobretudo em contextos político-institucionais tendencialmente monolíticos e
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Um dos marcos do debate sobre o tipo de desenvolvimento, em que estava em cima da mesa
estas e outras questões, dá-se com a publicação do chamado Relatório Brundtland20 e a
noção de “desenvolvimento sustentável” a ele associado. Em termos algo esquemáticos pode
dizer-se que as elites políticas das sociedades ocidentais foram sacudidas com o impacto deste
Relatório e com o tipo de desenvolvimento preconizado21. Foi um ponto de partida para a
multiplicação de avisos sobre o modo irracional de como os recursos naturais estavam, e em
grande medida continuam a estar, a ser usados e esgotados.
O simbolismo desta preocupação foi e é assinalado pela inundação em quase todas as arenas
técnico-científicas, ambientais, sociais e políticas de proclamações sobre a necessidade de se
abraçar um “desenvolvimento sustentável” ou “durável”. Hoje um conceito multiplamente
discutido e trabalhado22, mas paradoxalmente aprisionado por todo o tipo de senso comum e
carente de operacionalização, em função dos contextos territoriais e organizacionais em que é
mobilizado. Deve, contudo, reconhecer-se que estas preocupações e avisos fizeram um
caminho técnico-científico, social e político e, apesar de todas as polémicas, o saldo pode ser
considerado positivo. Sobretudo se tivermos em conta a crescente tomada de consciência
social face ao problema da irracionalidade de uso dos recursos naturais. Claro que as
contingências climáticas e o agravamento dos desequilíbrios ambientais contribuíram para essa
consciência social. É de resto um ensinamento da história: as mudanças sociais e políticas
decorrem, em grande parte, do estado de necessidade com que as sociedades se
confrontam.
Em

termos

muito

abreviados

o

“desenvolvimento

sustentável”

procura

incutir

uma

preocupação de preservação ambiental a longo prazo, que assegure a existência de recursos
indispensáveis à manutenção dos ecossistemas. Esta manutenção é tida como condição
necessária para garantir a permanência da vida humana, fauna e flora, tal como a
conhecemos hoje. Uma preocupação de legar um património ambiental às próximas
gerações, permitindo o seu usufruto. Pressupõe, em síntese, que a exploração de recursos se
faça em função das taxas presentes de utilização e ambiciona uma permanência desses

desabituados dessas práticas. De facto, as medidas preconizadas para serem socialmente sustentáveis exigem, pelo menos,
aceitação tácita de diferentes interesses sociais, protagonizados pelos diversos estratos culturais e socioeconómicos. Não é a
importância do debate e da participação pública que estão em causa, apenas se pretende chamar a atenção que face a carências
básicas de toda a ordem, bloqueadoras de qualquer tipo de projecto sócio-político, a ausência de entendimento sobre as
prioridades da acção política, neste domínio, são geradoras de perplexidades sociais.
20

Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente (1987); Our Common Future, Oxford University Press, New York.

21

Popularizado pela fórmula “desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração actual, sem comprometer a capacidade das
gerações futuras satisfazer as suas”(Weber 2002).

22

Como demonstra, por exemplo, Fidélis (2001).
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recursos, assente na necessidade de manutenção ou restauração de equilíbrios ambientais. Tal
entendimento sustenta políticas e programas de gestão da biodiversidade, e de criação de
áreas de preservação, podendo no limite ignorar ou contrariar a dinâmica própria dos
ecossistemas.
Este princípio central é complementado por dois outros, de natureza moral/filosófica e de cariz
económico: não só garantir um acesso socialmente justo aos recursos naturais, mas também
valorizar uma apropriação economicamente eficiente. O modus operandi para atingir estes
objectivos tende a ser de complexidade crescente e mobiliza diversos saberes das ciências da
natureza, da economia, do direito e de outras ciências sociais. Procura, ainda, incorporar todo
o tipo de inovação tecnológica em diversos domínios: desde a promoção de energias
alternativas, passando pela procura da eficiência energética e mitigando abusos na utilização
da água, até ao tratamento de todo o tipo de resíduos.
O ponto de vista que acabamos de enunciar confronta-se com uma espécie de segunda vaga
de consciência ambiental, matizada pela necessidade de não comprometer particularismos
culturais ou a “sociodiversidade”. Entende-se que esta perspectiva garante envolvimentos
sociais mais facilmente comprometidos com a preservação ambiental. Está-se em presença de
uma perspectiva que alguns autores designam por “desenvolvimento viável” (Weber, 2002).
Esta perspectiva assume que há uma variabilidade intrínseca à dinâmica dos sistemas naturais,
por vezes irreversíveis e, portanto, com graus de incerteza não controláveis. Pressupõe, assim,
uma ausência de finalismo à priori e definições imutáveis de necessidades de base para as
populações. Este pressuposto tem subjacente que muitos pontos de vista sobre o carácter vital
da manutenção de longo prazo ou de recuperação de ecossistemas não decorrem, apenas,
de juízos científicos, mas de opções político-filosóficas.
Em síntese, defende-se que a “sociodiversidade” tem um valor idêntico à biodiversidade, o que
significa, na perspectiva de Jacques Weber (2002), pugnar por uma gestão dos meios naturais
que não ignore a “manutenção da viabilidade dos modos de vida”. Privilegia-se uma relação
de cumplicidade com os ecossistemas (mitigando a agressão, mas não negando as suas
variabilidades intrínsecas). Daí o entendimento que a defesa de soluções óptimas, em termos
ambientais, deve dar lugar a estratégias adaptativas assentes numa gestão das interacções
entre sistemas naturais e sistemas sociais.
Hoje é iniludível que estes pontos de vista são complementares. Não parece crível que alguma
política ambiental vingue ignorando a diversidade cultural e social pré-existente, mas esta
atenção de respeito pelas particularidades culturais e sociais não poderá deixar de ter limites,
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nomeadamente quando estão em causa práticas que exerçam pressões tais sobre os recursos
indispensáveis à vida humana e aos ecossistemas. A escassez da água em largas regiões do
globo é ilustrativa da necessidade de hierarquizar valores. Trata-se, enfim, de defender uma
lógica de desenvolvimento que considere importante assegurar as diversidades biológicas e
culturais. Esta assunção pressupõe que se olhe os territórios, os recursos e as populações
enquanto “ecossociosistemas”, entendidos como unidades formadas num contexto ecológico
e humano, dotadas de organização social com consistência, decorrente do envolvimento e do
desenvolvimento de uma relação de pertença comum (Ollagnon, 2002).
Esta lógica tem particular actualidade quando se procura a transposição de preocupações
ambientais e de desenvolvimento para diversos contextos culturais e locais. Sachs (2002)
recorrendo a Alain Touraine traduz bem essa preocupação ao equacionar a dimensão cultural
do”desenvolvimento sustentável”, defendendo a possibilidade de múltiplas vias de acesso à
modernidade e a necessidade de se traduzir o “desenvolvimento sustentável numa pluralidade
de soluções locais, adaptadas a cada ecossistema, a cada cultura e, inclusive, soluções
sistémicas de âmbito local (…)”. Há, pois, um debate em curso, que tende a democratizar-se,
sobre hierarquia de valores entre perspectivas de matriz ecocêntrica ou antropocêntrica e a
consequente leitura sobre a dinâmica dos ecossistemas.

2.2.2 A gestão integrada dos recursos hídricos

A prossecução de uma política da água que contribua para um desenvolvimento que
incorpore as dimensões ambientais, sócio-culturais e económicas que temos vindo a
equacionar remete para a necessidade de se discernir sobre modalidades de gestão.
A noção de gestão ligada ao meio ambiente surge recorrentemente num duplo sentido:
historicamente é associada à acção correctiva que visa reparar à posteriori os impactes
resultantes dos processos produtivos, mas tende a ser perspectivada com um sentido mais
amplo, ou seja, intervir a montante desses processos, sobretudo se tiverem impactes ambientais.
Esta acepção revela a necessidade de uma visão estratégica de longo prazo quando se
equacionam opções de desenvolvimento e costuma ser designada por gestão integrada.
A gestão dos recursos hídricos partilha destes pressupostos. Deve ser entendida como
“dispositivos instalados visando assegurar a sua disponibilidade, tanto em termos de qualidade
como de quantidade, considerando-se os usos correntes desse recurso” (Godard, 2002). Este
dispositivo institucional estende-se aos mecanismos de financiamento e à arbitragem entre
eventuais tensões associadas aos diversos usos da água. De um modo geral está vocacionado

20

para adequar a oferta ao tipo de procura. Quando a gestão dos recursos hídricos se assume
como um “conceito mais global e prospectivo de gestão”, situando-se “a montante e não a
jusante das principais opções de desenvolvimento” (Godard, 2002) é recorrentemente
apontada como sendo uma gestão integrada dos recursos hídricos. Assenta, ainda, na
assunção de três princípios básicos23 associados à boa gestão: o princípio ecológico (marcado
por preocupações ambientais à escala das bacias hidrográficas), o princípio institucional
(fortemente inspirado nos pressupostos da subsidiariedade) e o princípio económico (ancorado
nas leis do mercado) (PNUD, 2006).
Este tipo de gestão parte da constatação que: i) existe uma crise na governação da água, ii)
há necessidade de garantir água para as pessoas e a produção de alimentos, iii) é forçoso
proteger ecossistemas vitais e iv) é imprescindível promover a participação dos utilizadores de
água nas decisões que afectam o quotidiano das suas vidas, dando particular ênfase aos
problemas associados às desigualdades de género24.
O reverso da medalha está no facto da adjectivação “integrada” sofrer as consequências de
ter caído nas garras do senso comum político e técnico e de ser utilizada com sentidos
diferentes, por vezes sem sentido nenhum e, até, como mera estratégia de marketing. Importa
por isso fazer uma clarificação do que falamos, quando falamos de gestão integrada.
Assim, o sentido que aqui se atribui à “gestão integrada” assenta nos pressupostos atrás
referidos e traduz-se nas seguintes asserções e preocupações:
o

Ter em consideração o ciclo da água e as dimensões técnico-científicas que estão
subjacentes aos recursos hídricos quando se equacionam os seus usos25 - da captação à
distribuição -, que podemos designar por integração vertical;

o

Agir tendo como quadro de fundo as relações que se estabelecem entre os diferentes usos
da água. À clássica repartição entre usos domésticos, comerciais, agrícolas e industriais,
ganha relevância a ênfase dada aos usos ambientais (recursos hídricos indispensáveis à
sustentação dos ecossistemas); podendo falar-se de uma integração horizontal;

o

Invariavelmente uma e outra integração têm subjacente a necessidade de articulação

23

Estabelecidos na Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente, realizada em Dublin, em Janeiro de 1992.

24

Cap-Net, Global Water Partnership e UNDP (2005), “Planejamento para a gestão integrada de recursos hídricos - Manual de
capacitação e guia operacional”.

25

Nomeadamente a relação entre águas subterrâneas e superficiais e os procedimentos técnico-científicos que garantam a sua
qualidade na captação, armazenamento e distribuição.
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institucional, ora envolvendo instituições, de âmbito local, nacional e internacional, que têm
como incumbência lidar com os recursos hídricos, ora abarcando instituições cujas áreas
de intervenção têm impactes directos ou indirectos nos recursos hídricos.
A consolidação de uma gestão integrada dos recursos hídricos representa, com efeito, um
novo paradigma de governação da água e constitui uma resposta à “ (…) complexidade dos
problemas em jogo e as múltiplas relações da água com os vários sectores económicos e com
as diversas disciplinas científicas” (Cunha, 2004). Este esforço de articulação é difícil de
alcançar e não está isento de riscos.
Uma precaução prévia a observar remete para o estatuto dos actores envolvidos na
investigação, na gestão ou nos discursos sobre recursos hídricos. Estes actores são portadores,
regra geral, de “pressupostos implícitos e silenciosos” (Ollagnon, 2002), que dificilmente se
alteram. Os investidos de estatuto técnico-científico tendem a agir a partir de pressupostos
muito ancorados em saberes específicos, ligados à tradição das suas disciplinas e pouco
disponíveis ou habituados a integrar outros saberes. Os outros protagonistas – gestores,
dirigentes e público – pautam a sua acção sobretudo pela defesa dos interesses que
representam, independentemente dos saberes técnicos que possuem.
Diferentes perspectivas correspondem frequentemente a diferentes organizações (com as suas
estruturas,

linguagens,

procedimentos

de

acção

próprios),

logo

com

limitações

na

compreensão ou na vontade de integração. Constitui quase uma inevitabilidade que os
diversos actores privilegiem a sua perspectiva, e como se disse de forma silenciosa e implícita,
residindo aqui parte da dificuldade de articulação inter-institucional” (Ollagnon, 2002). Mas
outra dificuldade pode ser identificada na tentativa de integração sectorial: quanto maior for o
número de sectores envolvidos numa determinada orientação e execução, conferindo-lhe, em
princípio, dignidade institucional, menos cada um deles se sentirá “responsável pela boa
execução da medida” (Godard, 2002).
Estes enunciados remetem para uma questão crucial: a de se saber que tipo de organização
institucional e territorial assegura melhor uma gestão integrada. Tentar conciliar uma estrutura
de âmbito territorial com a distribuição espacial dos recursos hídricos e procurar, ainda,
responder a exigências históricas, económico-sociais, administrativas e ambientais é uma
possibilidade remota. Há uma discussão em aberto sobre a (im)possibilidade da solução ideal:
optar por instituições especializadas, por organismos únicos com diferentes competências ou
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enveredar por arranjos multi-organizacionais em que cada organismo detém competências
específicas, mas está obrigado à auscultação prévia dos restantes?26
Uma opção bastante aceite relativamente a um bom ponto de partida para uma boa
governação da água aponta para as potencialidades da bacia hidrográfica, enquanto
unidade espacial de planeamento e de gestão de recursos hídricos. Lasserre e Descroix (2003)
sistematizam a discussão em torno da gestão integrada das bacias hidrográficas, assinalando
um conjunto de aspectos que passam pela (i) importância do conhecimento pericial da bacia,
mas que não se reduza à fronteira dos meios técnicos e científicos; (ii) adopção de mecanismos
clássicos de protecção ambiental e a assunção de que a água não está apenas ao serviço do
homem, mas também dos ecossistemas e (iii) ênfase à mediação político-jurídica, em particular
no caso das bacias internacionais. A tónica desta abordagem assenta naquilo que os referidos
autores designam por pilares da gestão integrada de recursos hídricos: conhecimento, parceria
e participação pública. Um conhecimento virado para a necessidade de sustentar orientações
estratégicas e uma gestão operacional que integre informações de diversos sectores científicos,
económicos e sociais e não descure os saberes populares e experienciados. Uma parceria
apostada na busca de consensos e acções articuladas com as instituições com competências
no território, cuja acção tem impactos directos ou indirectos nos recursos hídricos27. Esta
articulação institucional pressupõe um clima de confiança e de cooperação, sobretudo
quando implica a relação entre Estados. O tipo de liderança joga neste quadro um papel
decisivo, nomeadamente, pela predisposição que revelar na apropriação e aplicação dos
conhecimentos técnico-científicos, na colaboração institucional que conseguir promover e no
empenho posto na participação dos cidadãos (Lasserre e Descroix, 2003).
As bacias hidrográficas consubstanciam a relação imbricada entre água e território. Essa
relação assume particular delicadeza nas bacias hidrográficas internacionais, mas também nos
Estados federados, Estados com contiguidade territorial mas com fortes autonomias regionais
ou simplesmente territórios vastos percorridos por um rio. A mediação jurídica e política assume,
nestas circunstâncias, uma importante missão, sobretudo em contextos e épocas de escassez.
A tradução dessa mediação está inscrita nas diferentes doutrinas de jurisdição de rios
internacionais e na capacidade de se fazer cumprir os acordos de regulação inspirados nelas.

26

A discussão é de incontornável relevância e o propósito de se institucionalizarem “Autoridades de Bacia” torna-a, ainda, mais
premente.

27

A importância e a dificuldade da articulação é evidenciada, também, pela panóplia legislativa e regulamentar em relação aos usos
dos solos: protecção de áreas sensíveis, limitações construtivas por diversas razões, adopção de medidas que visam a prevenção
de riscos de génese natural, entre outros.
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Essas doutrinas assentam em princípios de direito internacional que rege a jurisdição dos rios
internacionais, a saber: soberania territorial absoluta, integridade territorial absoluta, soberania e
integridade territorial limitada e utilização optimizada dos recursos hídricos (Cunha, 2003).
A gestão integrada dos recursos hídricos envolve, ainda, outras discussões, nomeadamente as
polarizadas em torno da dicotomia administração pública versus mercado.
No contexto dos países ditos em desenvolvimento o sector público é frequentemente
associado à ineficácia, desresponsabilização e injustiça (PNUD, 2006), trazendo a discussão ao
terreno e não apenas no plano dos princípios. A consagração de um direito de acesso a água
potável esbarra com a incapacidade operacional de o garantir.
Mesmo num quadro político-institucional em que a administração pública cumpra o essencial
das suas responsabilidades, importa prestar atenção a factores críticos da sua acção. O risco
das decisões excessivamente centralizadas tendem a revelar-se desadaptadas às condições
locais, fazendo com que as instâncias locais percam poder e se desinteressem pelos destinos
da governação. Um outro factor crítico remete para a necessidade de os serviços, e os
mecanismos de regulação, revelarem capacidade de acção de longo prazo, assegurando
compromissos e expectativas.
O sector privado emerge, por vezes, como resposta possível às insuficiências que, de um modo
geral, o sector público tem revelado nos países em desenvolvimento. Este tipo de resposta
levanta, contudo, diversos problemas de natureza política, sócio-cultural, económica e
ambiental. Um dos mais discutidos remete para o facto de soluções desta natureza tenderem a
internalizar os benefícios e a externalizar os custos quando estes ocorrem. Outra discussão
centra-se na legitimidade de se procurar garantir e disciplinar a utilização dos recursos hídricos
pela via económica. Em ambos os casos não é consensual o impacto desta via na
conservação desses recursos.
A superação desta dicotomia pressupõe o aprofundamento das formas de organização
territorial e da cultura institucional em busca de tipos de gestão, adaptáveis aos contextos a
que se destinam. A classificação dos tipos de gestão (autárquico-unitário, autárquicofragmentado, aberto-unitário ou aberto-fragmentado) avançados por Ollagnon (2002) constitui
um ponto de partida para não só ajudar a diagnosticar as situações locais, mas também
equacionar as modalidades de gestão que melhor se adequam a esses contextos. Tenhamos
em conta que um problema de gestão depende da representação que fazemos do contexto
em que o problema emerge ou “do qual nós o fazemos emergir ao tentarmos formalizá-lo”
(Weber, 2002).
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Em todo o caso a discussão em torno das vantagens e desvantagens das modalidades de
gestão e, sobretudo, a reprovação ética e política da gestão privada em contextos onde
impera a pobreza acaba por ser bastante artificial. Com efeito, como se lembra no Relatório do
Desenvolvimento Humano de 2006, no mundo real as famílias pobres já estão a funcionar em
mercados privados de água altamente comercializados, mercados que fornecem água
(muitas vezes de má qualidade) a preços excepcionalmente elevados”.
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3. A governação da água em Angola: da geografia aos desafios de
uma gestão integrada
Apresentados e discutidos princípios subjacentes ao planeamento e à gestão dos recursos
hídricos, bem como os eixos de pesquisa privilegiados, procura-se agora analisar os problemas
que se colocam, em concreto, à governação da água em Angola.

3.1 Angola no contexto da Hidro-geografia da África Austral
A Hidrografia da África Austral é marcada pela partilha de diversas bacias hidrográficas.
Angola, por exemplo, partilha cinco das grandes Bacias da Região (Congo, Zambeze, Cunene,
Cubango/Okavango e Cuvelai) (Figura 3). Este dado, resultante da existência de rios
transfronteiriços, obriga à cooperação entre Estados vizinhos28, podendo suscitar melindres
entre esses Estados, sobretudo em situações de escassez. No caso de África, e na Região em
apreço, esta situação é bastante evidente e acentuada por vicissitudes históricas, que
conduziram à marcação arbitrária das linhas de fronteira e estão na origem dos actuais
Estados29.
Uma situação que pode ilustrar a importância, e as dificuldades, da cooperação em matéria
de recursos hídricos ocorre no rio Cunene. Os esquemas de regularização do Rio, que
remontam ao período anterior às independências de Angola e da Namíbia, são um bom
exemplo de cooperação regional. Apesar desta cooperação, o presente tem sido marcado
por indefinições, de que o adiamento sucessivo da construção de mais uma barragem na
parte internacional do Cunene é disso exemplo. Tida como vital para a agricultura e produção
energética para a Namíbia, a discussão em torno de requisitos ambientais e culturais impostos

28

No caso, Congo, Zâmbia, Namíbia e Botswana, dada a sua participação na Comissão Internacional de Bacia do Rio
Cubango/Okavango (OKACOM). De resto esta cooperação deve alarga-se a outros países, nomeadamente os que integram as
bacias hidrográficas partilhadas, de que a do Zambeze é um excelente exemplo, uma vez que o Rio percorre oito países da
Região.

29

Processos precipitados pela Conferência Africana ou do Congo, reunida em Berlim, em 1885, também conhecida por Conferência
de Berlim.
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pelos estudos de impacte ambiental e social da referida barragem têm dificultado um acordo.
A dificuldade em superar estes constrangimentos resulta, em parte, da incipiente cooperação
entre Angola e a Namíbia e da defesa de diferentes interesses (Hitchcock, 2001; Meissner,
200330.

Figura 3. Principais bacias hidrográficas da SADC

Fonte: SADC, IUCN, SARDC, IBRD, 2002. Defining and Mainstreaming Environmental Sustainability in Water Resources –
A Summary (citation: Hirji, R., Mackay, H., Maro, P.). Maseru, Harare, Washington DC

Diversos países da Região enfrentam contingências climáticas e hidrológicas muito adversas.
De facto, o horizonte hídrico previsto para os próximos 20 anos exige atenção e medidas. O

30

Foi entretanto anunciado que este diferendo tinha sido ultrapassado, tendo os dois países chegado a acordo quanto à nova
localização da barragem.
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panorama que se antecipa para esses países, como resulta da leitura do Quadro 1, aponta
para a situação vulnerável em que se encontram. No índice proposto de escassez de água31 ,
vários países aparecem já em stress hídrico (3) ou com escassez crónica (4), tornando imperiosa
a cooperação32 com países vizinhos, nomeadamente com Angola.

Quadro 1. Renovação anual de água doce, população e disponibilidade de água nos países da SADC,
1995-2025

pressão populacional sobre a
disponibilidade de água
(pessoas/m3/ano)

Renovação
anual de
água
(km3/ano)

1995

2000

2025

1995

2000

2025

1995

2000

2025

Angola

184

11558

13302

25940

63

72

141

1

1

2

Botswana

14,7

1459

1651

2270

99

112

154

1

2

2

Congo

1019

43900

50730

102830

43

50

101

1

1

2

Lesotho

5,2

1930

2140

3400

371

412

654

2

2

3

Malawi

18,7

9374

10160

18695

501

553

1000

2

2

4

Mauritius

2,2

1122

1205

1410

510

548

641

1

2

3

Moçambique

216

15400

17245

26730

71

80

124

1

1

2

Namibia

45,5

1590

1817

2460

35

40

54

1

1

1

Seychelles

n/d

75

82

110

_

_

_

_

_

_

South Africa

50

39477

44000

50160

790

880

1003

3

3

4

Swaziland

4,5

908

1046

1800

202

232

400

2

2

2

Tanzania

89

28400

32422

56090

319

364

630

2

2

3

Zambia

116

9100

10755

18285

78

93

158

1

1

2

Zimbabwe

20

11526

13485

17395

576

674

870

2

3

3

SADC

1784,8

175819

200040

327575

98,5

112

184

1

2

2

Países

População (000)

índice de escassez de água*

(*) 1- adequada ; 2- problemas de qualidade e restrições na estação seca; 3- stress hídrico; 4 - escassez absoluta; 5 – barreira hídrica;
Adaptado de “Defining and Mainstreaming Environmental Sustainability in Water Resources (SADC et al, 2002)”

As carências de água e os diferendos que estas potenciam podem assumir dimensões

31
32

Em que “1” corresponde a uma situação “adequada” e “5” representa uma “insolvência hídrica”(SADC et al, 2002).

Uma discussão recorrente é o recurso a transvazes. Ferreira e Guimarães (2003) fazem referência a projectos com este fim nos
rios Cubango/Okavango e Zambeze.
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extremas, como foi o caso da primeira intervenção militar da África do Sul33 em Angola e da
subsequente ocupação de território junto à fronteira, para garantir o fornecimento de água a
áreas do norte da Namíbia a partir do Calueque. Uma intervenção que se deu poucos meses
antes da independência de Angola, proclamada em Novembro de 1975, mas já com uma
guerra civil a alastrar-se (Meissner, 2003).
Este exemplo ilustra bem a delicadeza de que se reveste a questão hídrica no contexto da
África Austral, devendo ser objecto de atenção permanente. Note-se que as disponibilidades
hídricas no conjunto da SADC têm vindo a registar uma evolução negativa. Como se pode
observar no Quadro 1, em 1995 os 1784.8 km3 de recursos hídricos anuais renováveis serviam,
teoricamente, 175,8 milhões de pessoas e em 2025 terão de chegar para uma população
projectada de 327,5 milhões [SADC et al, 2002].
O panorama é, contudo, bastante heterogéneo no interior da Região. Um dos países que
enfrenta a situação mais extrema é a África do Sul34 que, fruto do seu grau de desenvolvimento
sócio-económico e do padrão de vida da sua população, consome 80% dos recursos hídricos
disponíveis da Região, mas apenas dispõe, internamente, de cerca de 10% desses recursos
[Ferreira e Guimarães, 2003]. Esta situação hídrica é de grande relevância geopolítica, uma vez
que revela uma vulnerabilidade séria do país mais pujante da Região, do ponto de vista
económico, técnico e científico e com considerável poderio militar. O que fará a potência
regional se a situação hídrica se agravar? E como se comportarão os vizinhos que dispõem de
maior potencial hídrico?
Este quadro hídrico, político e geográfico evidencia como o “complexo hidropolítico” da
Região deve ser perspectivado como peça central no “complexo de segurança da África
Austral” (Turton e Ashton, 2004). Deve ainda ser tido em conta no aprofundamento da
discussão em torno dos pressupostos associados à noção de “água virtual”, e no planeamento
e na gestão dos recursos hídricos, sobretudo em países ou regiões em que a escassez se faz
sentir de modo intenso.
A noção de “água virtual” procura equacionar a interacção complexa entre água,
alimentação (segurança alimentar) e trocas comerciais (wwc, 2004 e Earle, 2001). Está em
causa a possibilidade de ser ponderada a opção entre produzir indiscriminadamente todo o
tipo de produto, independentemente do volume de água necessário e do nível de recursos

33

Então potência administrante do Sudoeste Africano, actual Namíbia.

34

A que se juntam o Zimbabwe, o Malawi, o Lesotho e a Tanzânia.
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hídricos existentes, ou dinamizar a troca selectiva de produtos entre países. Esta ponderação
decorre das estimativas de água incorporada na maturação de produtos alimentares, cuja
relação pode variar de 1 para 1000 (nos cereais) ou para 10000 (na produção animal)

35.

Respostas desta natureza pressupõem forte cooperação entre países e não dispensam o
desenvolvimento de capacidades adaptativas por parte das populações, enquanto recurso
social da escassez (Turton e Ashton 2004).
Angola surge, no contexto regional, aparentemente folgada em matéria de reservas hídricas,
embora com assimetrias no seu interior. Segundo dados disponibilizados pela SADC o país
dispõe da terceira maior disponibilidade de água doce renovável anual da Região, a seguir ao
Congo e a Moçambique, apontando diversas fontes para diferentes valores: 184 km3 (Sector
das Águas da SADC e FAO-aquastat), 158 km3 (Direcção Nacional de Águas) e um
“escoamento anual calculado (...) em torno de 140 km3, segundo estudo recente36.
Os dados disponíveis revelam, contudo, um forte crescimento demográfico37, apesar da alta
taxa de mortalidade infantil e da baixíssima esperança de vida à nascença38. Esta evolução
demográfica exercerá pressão sobre os recursos hídricos, contribuindo para uma baixa da
disponibilidade hídrica per capita. Segundo dados da FAO de 2000 [citados por Ferreira e
Guimarães, 2003], o volume de água por pessoa/ano, passará de 15888 m3 em 2000 para 9335
m3 em 2025, no pressuposto de uma população de cerca de 22 milhões de habitantes. Se
atendermos que há projecções demográficas, nomeadamente da ONU, que apontam para
uma população nessa data a rondar os 26 milhões, conclui-se que o constrangimento hídrico
ainda poderá ser maior. Mas um outro dado, muito relevante, remete para o facto de Angola
registar um dos mais baixos padrões de consumo de água da Região, como demonstram os
cerca de 30 litros de água que um habitante usou em média por dia, no período 1982-2002,
(PNUD, 2006)39. Situação que, apesar das insuficiências, tem vindo a ser alterada com o
melhoramento das infra-estruturas de distribuição e de abastecimento de água.

35

Fazendo da dieta alimentar um dado relevante para o consumo da água e consequentemente mais um factor de desigualdade
entre países do Norte e do Sul.

36

Em 2005 foi disponibilizado um estudo “Avaliação Rápida dos Recursos Hídricos e Uso da Água em Angola”, elaborado por uma
equipa multidisciplinar ao serviço de um consultor sueco, a Sweco Groner (DNA, 2005), que neste ponto reproduz a informação
contida na “Caracterização do Sector das Águas em Angola”, publicada com a Resolução do Conselho de Ministros nº 10/04, de
11de Junho (ver ponto 3.3).

37

Como denota a estimativa da taxa de crescimento anual da população (2,8% de 2005 a 2015) e da taxa de fertilidade total (6,8
nascimentos por mulher, entre 2000 a 2005) (PNUD, 2006).

38

Relatório do Banco Africano para o Desenvolvimento de 2006 apresenta uma taxa de mortalidade infantil, para 2005, de 133,5‰
e estima a esperança média de vida à nascença em 41,4 anos.

39

A “caracterização do sector das águas em Angola”, já referida, reconhece situações de maior gravidade, uma vez que em zonas
rurais um habitante pode dispor apenas de 5 litros de água por dia.
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Deve ainda ter-se em consideração a presumível pressão sobre os recursos hídricos que o
anúncio de projectos de “desenvolvimento” agrícola, com vastas áreas de irrigação, fazem
supor. A gestão dos recursos hídricos é pois indissociável do modelo de desenvolvimento
preconizado. No caso de Angola, face às carências socioeconómicas existentes e à cultura
política dominante, não se pode excluir que prevaleça a tentação do curto prazo e a opção
por projectos com fortes impactes ambientais, nomeadamente em relação aos recursos
hídricos.

3.2 O processo de integração regional da SADC e o seu impacto na gestão dos
recursos hídricos
A SADC (Southern Africa Development Community)40 foi formalmente constituída em 1992 e
resultou

da

transformação

da

SADCC

(Southern

African

Development

Coordination

Conference), cuja existência remontava a 1982. Esta experiência de cooperação regional,
assente na coordenação de projectos, tinha como objectivo principal diminuir a dependência
económica em relação à África do Sul, através do “desenvolvimento regional equilibrado, a
segurança e a coordenação das ajudas externas fornecidas no contexto da cooperação”
(Lima e Mendes, 2000). Os seus objectivos não foram, contudo, atingidos e a Conferência
deixou de ter razão de existir após o fim do apartheid na África do Sul.
A SADC prossegue metas que a aproximam das organizações intergovernamentais regionais de
integração económica: promover o comércio inter-fronteiriço e a livre circulação de bens e
serviços. Em todo o caso “o debate relativo à integração tem um alcance mais geral do que a
simples solução de problemas económicos dos países africanos” (Torres, 1999), como sejam as
questões de transparência política e de boa governação.
O presente trabalho privilegiará o papel que a Comunidade tem assumido na gestão dos
recursos hídricos no contexto regional. Procura-se discutir a mais-valia da integração regional
na gestão dos recursos hídricos, apesar das incertezas que marcam este processo de
integração. O facto de emergir um quadro institucional multilateral, onde se pode dirimir
querelas antigas e actuais, constitui um dado novo que importa explorar. O que está em causa
é saber se essas instâncias se assumem como motor de um desenvolvimento regional que não

40

Integram a SADC, desde a primeira fase, Angola, Botswana, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Tanzânia,
Zâmbia, Zimbabwe, a que se juntaram a África do Sul, Maurícias, Congo e Seychelles.
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assente na delapidação dos recursos naturais, regra geral perpetuador de desigualdades
sociais.
Um processo desta natureza enfrenta sempre enormes dificuldades, que são particularmente
potenciadas em contextos regionais onde impera a pobreza, o peso da economia informal e
onde persistem problemas de governação. Como se não bastasse, os países envolvidos no
processo de integração atravessam níveis de desenvolvimento muito díspares.
É neste contexto que tem de se equacionar a pressão existente sobre os recursos naturais na
Região, de que a água doce não escapa. Lembre-se que aos fenómenos atrás aludidos se
juntam altos níveis de ruralidade, de crescimento demográfico e, paradoxalmente, de
concentração urbana e periurbana. Os documentos constituintes da SADC revelam
consciência deste problema e referem explicitamente a necessidade de “utilizar de forma
sustentável os recursos naturais e de promover uma protecção eficiente do ambiente natural”
(Lima e Mendes, 2000).
Importa deste modo salientar que esta experiência de integração regional constitui um
instrumento potencial da promoção de um desenvolvimento sustentável e de competitividade,
enquanto factor de criação de riqueza, para os seus membros. Este potencial reside no facto
de os chamados processos de regionalização de segunda vaga ou de second optimum (Lima
e Mendes, 2000) se constituírem como instâncias capazes de potenciarem as vantagens
associadas

aos

fenómenos

da

globalização

e

poderem,

também,

funcionar

como

amortecedores dos efeitos nocivos e incertos que tais fenómenos suscitam.
Os programas de acção da SADC têm vindo a contemplar vários projectos sectoriais que vão
ao encontro deste tipo de preocupações. O grande inimigo a ultrapassar são os egoísmos entre
Estados e a fraca consciência ambiental de muitos dirigentes políticos e da opinião pública,
relativamente à necessidade de uma gestão sustentável dos recursos. Acresce que há uma
convicção difícil de ultrapassar assente na ideia de que a defesa do ambiente é impeditiva do
crescimento económico, sendo certo que em contextos de grande carência de bens e serviços
básicos é difícil que não impere uma lógica de curto prazo. Como se viu no ponto anterior, os
países que integram a SADC partilham diversas bacias hidrográficas, donde ser necessário
dispor de instrumentos legais de regulação e de estruturas técnico-científicas e administrativas,
capazes de dirimir diferentes perspectivas e interesses em disputa.
A tomada de consciência desta necessidade de cooperação fez o seu caminho em direcção
a uma política de gestão partilhada das bacias hidrográficas, particularmente quando se trata
de bacias internacionais, que culminou com a assinatura, em 1995, do Protocolo relativo aos
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Cursos de Água Partilhados da SADC. Um acordo que, deve salientar-se, praticamente não foi
aplicado, havendo vários Estados que nem sequer o assinaram, como foi o caso de Angola
(Ferreira e Guimarães, 2003). O Protocolo foi revisto em 2000, tendo entrado em vigor em 2003,
para se adequar à “Convenção das Nações Unidas sobre a Lei de Usos Não-Navegáveis dos
Cursos de Água Internacionais”41, reforçando os direitos dos países a jusante e enfatizando a
importância das necessidades ambientais. Esta revisão gerou a adesão generalizada dos
Estados membros da SADC.
O Protocolo constituiu um avanço na procura de uma gestão partilhada dos recursos hídricos,
anunciando a cooperação técnica e judicial, bem como o compromisso de uma exploração
coordenada dos recursos hídricos, no respeito por princípios de preservação ambiental e na
defesa de lógicas de desenvolvimento que não comprometam esses princípios. A criação, em
2002, de uma estrutura permanente, com sede no Botswana, que se ocupa no seio da
organização do pelouro dos recursos hídricos e infra-estruturas hidráulicas pode ser outro sinal
de que há vontade de encarar o problema com outro dinamismo.
A criação da “SADC Water Sector Co-ordinating Unit”, uma estrutura que tem vindo a afirmar-se
enquanto instância de apoio à produção técnico-científica e na defesa de uma gestão
integrada dos recursos hídricos, está em linha com o objectivo de gestão integrada dos
recursos hídricos, adoptada pela Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de
Joanesburgo (2002): “Atingir um desenvolvimento e gestão coordenada da água, das terras e
dos recursos a eles associados no sentido de maximizar, de forma equitativa, bem-estar
económico e social, sem comprometer a sustentabilidade de ecossistemas vitais” (PNUD, 2006).
A acção de estruturas deste tipo é sempre condicionada pela vontade política dos Estadosmembros, mas a cooperação entre Estados com bacias hidrográficas partilhadas impor-se-á,
de modo mais ou menos conseguido, como uma inevitabilidade. Este intercâmbio poderá
assentar num melhor conhecimento das bacias, estender-se ao domínio da construção de
infra-estruturas e, naturalmente, cuidar da aplicação efectiva de mecanismos para a resolução
de diferendos.
A operacionalização do Protocolo depende da execução do Plano Regional de Acção

41

A 1ª versão do Protocolo baseava-se nas Regras de Helsínquia, que pendem para o princípio da soberania territorial de um
Estado com um curso de água. O Protocolo Revisto põe o “enfoque nos cursos de água e não nos Estados com cursos de água e
apela para o estabelecimento de comissões de bacia” (SADC Today, 2005.)
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Estratégica para o Desenvolvimento e Gestão Integrada dos Recursos da Água, previsto para
vigorar no período 2005-2010, mas o atraso na sua preparação compromete este objectivo. O
referido Plano visa, entre outros aspectos: prevenir potenciais conflitos e promover a
harmonização das legislações nacionais com o Protocolo; recolher e monitorizar dados sobre os
recursos hídricos; desenvolver infra-estruturas que aumentam a segurança hídrica, alimentar e
energética; fortalecer a capacitação institucional e as estruturas de gestão ao nível das bacias
hidrográficas (PNUD, 2006).
Estas intenções têm vindo a esbarrar “com factores burocráticos, de descoordenação interna,
de resistência de certos grupos económicos, ou de falta de vontade política” (Ferreira e
Guimarães, 2003), que se reflecte na “ausência de uma política regional de longo prazo para
os recursos hídricos (...), atrasos na implementação de leis nacionais reformistas e incertezas
quanto aos procedimentos a adoptar na resolução de conflitos” (PNUD, 2006).
Este caldo cultural, sócio-económico e jurídico-político ajuda a compreender as imensas
dificuldades e o longo caminho ainda a percorrer em prol de uma gestão sustentável da água
no Sul de África. É certeira a chamada de atenção de Leestmaker (2001), quando refere que
um alto idealismo legal e um fraco poder de o fazer aplicar cria uma realidade sem regras e
sem protecção, que afecta sobretudo os pequenos e novos utilizadores da água e, ainda, o
ambiente.
O que está pois em causa é aferir a viabilidade de uma gestão integrada de recursos hídricos à
escala regional. Desde logo conhecendo a ressonância das orientações da SADC na definição
e na execução da gestão dos recursos hídricos nos diferentes Estados que a integram, a
começar por Angola. Embora não possamos desenvolver no âmbito deste trabalho, devemos
fazer notar que a gestão dos recursos hídricos, na Região, tem um forte impacto nos graves
problemas energéticos com que diferentes Estados da Região se defrontam. Com efeito, a
situação de ruptura ou pré-ruptura alastrar-se-á se não forem tomadas medidas urgentes (SADC
Today, 2005). Tenha-se em conta, por outro lado, que a madeira constitui a principal fonte de
energia para vastas camadas da população e isso significa uma séria ameaça à estrutura
verde com graves consequências na erosão dos já degradados solos em vastas regiões de
África e no recuo das próprias reservas hídricas. Ainda recentemente numa “jornada técnicocientífica”, realizada em Luanda, uma fonte do Instituto Florestal de Angola afirmou que mais
de 50% da população angolana utiliza a lenha como principal fonte de energia, o que significa
cerca de 6 milhões de metros cúbicos de madeira exploradas, por ano, nas florestas de Angola
(Angonotícias, Agosto de 2007).
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3.3 O sistema institucional e o acesso à água em Angola
3.3.1 A Lei de Águas

42

e o Programa de Desenvolvimento do Sector das Águas

Angola, no plano formal, deu um importante passo com a publicação da Lei de Águas43, que
revogou todos os regulamentos e disposições contrárias à presente lei, em especial diversas
disposições do Código Civil e a Lei de Águas do Ultramar, que estava em vigor e remontava a
1946. A Lei aplica-se às águas interiores (superficiais e subterrâneas) e contém oitenta artigos
distribuídos por seis capítulos: I) Disposições gerais; II) Princípios gerais de gestão de águas; III)
Utilização geral da água; IV) Protecção das águas; V) Infracções e VI) Disposições finais e
transitórias. A que se junta um anexo com definições dos conceitos utilizados.
Um dos aspectos estruturantes desta lei está consagrado no artigo quinto: as águas enquanto
recurso natural são propriedade do Estado e constituem parte do domínio público hídrico,
sendo um direito “inalienável e imprescritível”. O alcance político e social deste princípio ganha
contornos mais precisos no capítulo referente à “Utilização geral da água”, nomeadamente
com a “Classificação de usos” (artigo 22º) em comuns e privativos. Os primeiros são gratuitos e
livres quando “visam satisfazer necessidades domésticas, pessoais e familiares (…), incluindo
abeberamento e rega (…)”, desde que não sejam para fins comerciais (artigo 23º). Os usos
privativos só podem ser utilizados mediante licença ou concessão (artigo 24º) e são sempre
preteridos quando põem em causa usos comuns, uma vez que “o abastecimento de água à
população, para consumo humano e satisfação das necessidades sanitárias, tem prioridade
sobre os demais usos privativos” (artigo 33º). O mesmo artigo estipula que conflitos decorrentes
de falta de água para satisfazer objectivos distintos serão ponderados em função da
“rentabilidade socioeconómica e impacto ambiental dos respectivos usos” e remete para a
instituição responsável pela gestão dos recursos hídricos a nível de bacia estabelecer as
prioridades de uso. É de resto um mecanismo a que a lei recorre frequentemente.
Os princípios gerais de gestão constituem uma parte fundamental de um edifício jurídico que
visa enquadrar uma opção política em matéria de recursos hídricos, uma vez que são estes
princípios que permitirão alcançar os objectivos traçados. A Lei consagra o princípio da gestão
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Na abordagem à da lei de águas considerou-se, como sugere, entre outros, Leestemaker (2003), as seguintes dimensões de
análise: aspectos legais da água, procurando esclarecer a conotação atribuída à noção de bem público; prioridades na gestão dos
recursos hídricos, incidindo sobre os objectivos e prioridades da gestão e predisposição para a cooperação no interior das bacias
partilhadas; abordagem na gestão dos recursos hídricos, discutindo o papel do Estado, as preocupações com o controlo da
poluição e protecção ambiental e o nível de descentralização defendido e participação pública nas instituições da água,
identificando os mecanismos previstos de participação do público, quer a nível individual, comunitário e empresarial.

43

Lei da Assembleia Nacional nº 6/02, de 21 de Junho. Ver anexo I.
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integrada e adopta a bacia hidrográfica como unidade geográfica de recursos hídricos (Figura
4). A participação dos utilizadores, a obrigatoriedade da coordenação intersectorial expressa
na necessidade de assegurar a “compatibilização da política da gestão da água com a
política geral do ordenamento do território e política ambiental” (artigo 9º) e o respeito por
obrigações

resultantes

de

compromissos

internacionais

são

tidos

como

pressupostos

fundamentais do tipo de gestão preconizado para os recursos hídricos.

Figura 4. Princípios de gestão contemplados na Lei de Águas de Angola

Princípio geral:

Gestão integrada por Bacia Hidrográfica
coordenação intersectorial e
“compatibilização da política da gestão da
água com a política geral do ordenamento do
território e política ambiental”

consagrada como unidade principal de gestão

participação dos utilizadores

Planos Gerais de Desenvolvimento e Utilização
de Recursos das Bacias

pressupõe a elaboração

cooperação internacional, em
particular em bacias partilhadas

obedecendo ao princípio de
usos múltiplos

PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
respeito por obrigações resultantes
de compromissos internacionais
fazendo prevalecer o
interesse nacional, que
pode passar por
transferência de caudais
inter-bacias

A consagração da bacia hidrográfica como a unidade principal de planeamento e de gestão
emerge, deste modo, como princípio fundamental na referida lei, constituindo os previstos
“Planos Gerais de Desenvolvimento e Utilização dos Recursos Hídricos das Bacias” os
instrumentos privilegiados de planeamento e de gestão, enformados pelo princípio dos usos
múltiplos. Estes planos consubstanciarão o “Plano Nacional de Recursos Hídricos”, que “visa a
gestão integrada dos recursos hídricos à escala nacional e é elaborado de acordo com os
interesses nacionais”, prevendo, entre outros aspectos, eventuais transferências de caudal interbacias (artigos 14ºe 15º). A estes pressupostos deve, ainda, associar-se a preocupação
respeitante à cooperação internacional, em particular em bacias partilhadas (artigo 19º), e as
“obrigações resultantes de compromissos internacionais” (artigo 76º).
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A abordagem feita à gestão dos recursos hídricos prevê a existência de regime de taxas e
tarifas, aplicadas aos usos privativos e enquadrando-as na necessidade de fomentar “práticas
adequadas à correcta utilização e conservação da água, à prevenção da poluição ou à
redução do seu nível” (artigo 61º). À luz da presente lei os usos comuns, nos termos
anteriormente referidos, ficam isentos destas tarifas. Presume-se que a regulamentação da Lei,
que se anuncia estar em curso, clarifique este aspecto, tanto mais que no “Programa de
Desenvolvimento do Sector das Águas”44, no capítulo dedicado à “Política no Domínio do
Abastecimento de Água e Saneamento”, defende-se uma política tarifária para todo o tipo de
usos. Prevê-se inclusive “tarifas sociais aplicadas aos grupos de baixa renda (…) dando-lhes a
possibilidade de dispor de quantidades suficientes, para assegurar padrões mínimos de higiene
pessoal e consumo” e um sistema tarifário que atenda às diferenças entre áreas urbanas e
rurais e às várias classes de consumidores. A lei dedica ainda algum articulado à “Protecção
das Águas”, visando “conseguir e manter um adequado nível de qualidade da água” (artigo
66º), através de medidas de prevenção, controlo e responsabilização dos poluidores.
Dos breves considerandos feitos em torno da presente Lei depreende-se a necessidade de
assegurar a participação pública na gestão da água. Com efeito, esta participação está
prevista e explicita a responsabilidade do Estado em estimulá-la, quer através das associações
de utilizadores (artigo 17º), quer por via de mecanismos de auscultação do público (artigo 36º).
À semelhança de muitos outros domínios, também esta intenção está longe de concretização
pelas razões já explicitadas ao longo do trabalho e que serão retomadas nas conclusões.
Em 2004, dois anos após a publicação da Lei de Águas, foi aprovado o já referido programa
para o sector das águas e um Plano de Acção de Curto Prazo, bem como as linhas gerais para
o médio prazo. A existência destes instrumentos de planeamento pode ser entendida como
uma intenção de pôr em prática a política e os princípios defendidos na Lei de Águas, embora
se possa antecipar orientações não totalmente coincidentes que exigirão ajustamentos.
O Programa é um documento relativamente desenvolvido (Anexo II), estruturado em cinco
partes: i) Objectivos do sector das águas; ii) Política no domínio dos recursos hídricos; iii) Política
no domínio do abastecimento de água e saneamento; iv) Planos e programas de
desenvolvimento e v) Instrumentos Institucionais e legais. Inclui, ainda, um útil diagnóstico “do
Sector de Águas em Angola”.
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Aprovado ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros nº 10/04, de 11 de Junho.
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É também apresentado, em anexo à Resolução do Conselho de Ministros que aprova o
Programa de Desenvolvimento do Sector das Águas, um Plano de Acção Estratégico do Sector
das Águas para o Período 2004-2016, que resume “constrangimentos”, “metas”, “acções a
desenvolver”, “intervenientes” e “prazos e custos” em relação ao “abastecimento de água e
saneamento” e à “gestão dos recursos hídricos”. Resume, ainda, “objectivos globais45 e
estratégicos”46 para cada um desses sectores e apresenta um plano de investimentos de curto
prazo (2004-2007) e um plano indicativo de médio e longo prazo (2007-2016), abrangendo
todas as províncias do país.
Do conjunto de constrangimentos apresentados relativamente ao abastecimento de água
(Quadro 2), ressaltam os baixíssimos níveis de consumo diário, a incipiente cobertura das redes
existentes e o não funcionamento das estações de tratamento. Reconhece-se ainda que nas
áreas periurbanas esse consumo médio pode não ultrapassar os 5 litros por habitante e por dia.
Estas insuficiências são minimizadas com o recurso sistemático ao “mercado informal”, mas
qualquer que seja a origem do abastecimento, sector formal ou informal, não se tem garantida
a qualidade da água consumida - é uma incógnita ou má.
As “acções a desenvolver” para atingir as “metas” a que o Plano se propõe (Quadro 2), visando
superar tão grave situação, consubstanciam-se num conjunto de programas de reabilitação e
expansão das redes de abastecimento e de “pontos de água”. Este esforço será
complementado com um “programa de controlo de qualidade e vigilância sanitária em todas
as províncias”. As metas atrás referidas ambicionam assegurar, até 2016, uma cobertura do
território que abranja cerca de 70% da população, consumos médios diários que rondem os 70
a 100 litros por habitante, nas áreas urbanas, e 15 a 30 litros nas áreas periurbanas e rurais.
Procurar-se-á, assim, cumprir padrões de qualidade propostos pela Organização Mundial de
Saúde.

45

Para o Abastecimento de Água e Saneamento: “Assegurar o bem-estar e contribuir para a melhoria da saúde pública, através do
acesso generalizado a serviços adequados de abastecimento de água potável e saneamento das águas residuais”; na Gestão dos
Recursos Hídricos: “Assegurar a utilização dos recursos hídricos nacionais de forma adequada, garantindo um desenvolvimento
económico e social sustentado e a preservação do ambiente”.

46

Para o Abastecimento de Água e Saneamento: “Alcançar as metas estabelecidas pela Cimeira do Milénio das Nações Unidas e a
Cimeira sobre o desenvolvimento sustentável que prevê reduzir para metade, até 2015, a percentagem de população não
servida”; na Gestão dos Recursos Hídricos: “Alcançar as metas estabelecidas pela Cimeira do Milénio das Nações Unidas (NewYork – 2000) que prevê a adopção generalizada do modelo de gestão integrada dos recursos hídricos, até ao ano de 2015”.
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Quadro 2. Síntese do Plano de Acção Estratégico para o Abastecimento de Água e Saneamento de
águas residuais [2004-2016]
Constrangimentos
1

1

Abastecimento de Água

Programas de reabilitação dos sistemas urbanos :
elaboração de planos de acção imediata;
reabilitação e ampliação dos sistemas provínciais e
municipais; extensão redes a áreas periurbanas;
construção postos de venda para cisternas e
aumento distribuição a

Conseguir que os sistemas de
abastecimento de água assegurem 70
(nas áreas servidas por redes) e 15
(nas pop. periurbanas) litros por
dia e por pessoa

2

Saturação dos Sistemas urbanos: só
disponibiliza 51 l/hab/dia

2 Reforçar capacidade de produção e
distribuição, cobrindo 67% da
popuplação urbana, em 2016,
assegurando 100 (nas áreas urbanas)
e 30 (nas pop. periurbanas) litros por
dia e por pessoa
3

3

3
Baixa cobertura do meio rural [estimase que seja abaixo de 39% da
população)

4

4

5

6

6

8

5
Programas de reabilitação os sistemas urbanos de
saneamento nas cidades de Luanda,
Huambo,Namibe, Lobito e Benguela
6
Construir novos sistemas e expandir
os existentes, assegurando uma
cobertura de 85% da população
urbana em 2016

7

Programas de construçaõ e reforço dos sistemas de
saneamento urbano em todas as capitais de
província e algumas sedes municipais; sistemas de
depuração de águas residuais nas capitais de
província; construção de latrinas nas áreas
periurbanas

7
Programas de saneamento rural: construção de
latrinas; mobilização social/envolvimento da
população

Aumentar a cobertura para 65% da
população rural em 2016
8

Institucionais e Organizativos [fraca
capacidade de gestão, falta de
instrumentos legais - regulamentos e
normas - debilidade na estrutura
institucional e falta de quadros
qualificados

Programas de controlo de qualidade e vigilância
sanitária em todas as províncias através: da criação
de infra-estrutura, capacitação técnica, elaboração
de normas e padrões técnicos, campanhas de
sensibilização e fiscalização do serviço prestado

Repor capacidade do sistema de
saneamento das águas residuais

Baixa cobertura dos serviços no meio
urbano [cobertura parcial de rede de
esgotos em algumas cidades; a
depuração de águas residuais é
bastante mais precária]

Programas de Abastecimento de Água aos Meios
Rurais: reabilitação de 1600 pontos de água;
construção de 100 pequenos sistemas e 7500
pontos de água ; acções de mobilização social
na construção, operação e manutenção das infraestruturas

4
Acesso das populações à água
potável, cumprindo os padrões da
Organização Mundial de Saúde
(OMS)

5 Baixa qualidade de serviços no meio
urbano [deficiências da rede
constituem um grave perigo para a
saúde pública]

Baixa cobertura dos serviços no meio
rural [estima-se que 25% da população
disponha de algum meio de
saneamento]

Programas de expansão dos sistemas urbanos de
abastecimento de água : elaboração de planos
directores; extensão da rede para bairros
periurbanos [assegurando pontos de água num
raio máximo de 200 metros]

Assegurar a cobertura para 70% da
população rural, em 2016,
assegurando 30 litros/hab/dia

Qualidade da água distribuída:
estações de tratamento com sérias
avarias e o recurso ao mercado
informal

Saneamento águas residuais

1

Baixa qualidade de serviços no meio
urbano [situação crítica no meio
periurbano com um consumo médio
de 5 litros/pessoa/dia]

2

7

Acções a desenvolver

Metas

8
Reforçar capacidade do sector na
operação, manutenção e gestão dos
sistemas

Programa de desenvolvimento institucional e
organizativo: criação empresas municipais de
água e saneamento nas capitais de província e
celebração de contratos de assistência técnica à
gestão

Fonte: Plano de Acção Estratégico do Sector de Águas, anexo à Resolução do Conselho de Ministros nº10/04, de 11 de Junho.
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O saneamento das águas residuais é descrito no Plano em apreço como padecendo de fortes
“constrangimentos” (Quadro 2), de que se destacam: a muito deficiente rede de esgotos,
“constituindo um grave perigo para a saúde pública”; a baixa cobertura da referida rede,
“parcial em algumas cidades”, e a quase inexistência de depuração de águas residuais. A este
quadro não é estranha à fraca capacidade de gestão, a falta de instrumentos legais e de
quadros qualificados e, sobretudo, a debilidade das estruturas existentes.
O Plano propõe-se repor, construir e expandir o sistema de saneamento, em todas as capitais
de província e “em algumas sedes municipais”, de modo a atingir uma cobertura, em 2016, de
85% da população urbana e 65% da rural. Do ponto de vista institucional e organizativo a
aposta vai para a criação de empresas municipais de água e saneamento.
A gestão dos recursos hídricos é, como já referido, objecto de atenção por parte do Plano.
Identifica como principais constrangimentos (Quadro 3) a “falta de regulamentos e normas”, a
“gestão fragmentada e a fraca coordenação institucional”, a paralisia dos serviços
responsáveis pela produção de informação sobre recursos hídricos, a gestão de bacias
internacionais e os escassos recursos financeiros.
As propostas de superação destas insuficiências passam por um conjunto muito ambicioso de
acções, de que se destaca a criação de um Instituto de Recursos Hídricos que visa, entre outros
aspectos, a “implementação de acções de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no
domínio das águas” e a institucionalização de vinte e cinco autoridades de bacias
hidrográficas, bem como a elaboração dos respectivos planos integrados (Quadro 3). A que se
juntam a elaboração e aprovação de instrumentos legais em falta, o “relançamento da
inventariação dos recursos hídricos”, o envolvimento na gestão conjunta das bacias
internacionais e a criação de um “Fundo Nacional de Recursos Hídricos”. Deve finalmente
chamar-se a atenção para o facto de estar previsto um “Plano de Desenvolvimento dos
Recursos Humanos”, que prevê a criação e reestruturação de centros de formação,
privilegiando-se a formação de “técnicos hidrometristas”. Há, ainda, uma referência à
necessidade de formação em língua inglesa para “melhor aproveitamento das facilidades de
formação na região da SADC, bem como assegurar a participação efectiva de Angola na
mesma”.
Trata-se de um plano de acção muito ambicioso, para um horizonte temporal de 15 anos. A
primeira grande interrogação que se coloca é a de saber se os meios disponíveis e a mobilizar
se adequam a estes fins, pressuposto básico numa tarefa de planeamento. E quando se referem
meios não se está apenas a pensar nas disponibilidades financeiras, mas também nos recursos
humanos, nas estruturas técnico-administrativas e no edifício normativo. É o próprio Programa a
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reconhecer que o sector possui uma estrutura institucional muito frágil, a que se deve juntar a
cultura organizacional dominante e as prioridades políticas, que efectivamente as autoridades
privilegiam.

Quadro 3. Síntese do Plano de Acção Estratégico para a Gestão dos Recursos Hídricos [2004-2016]
Constrangimentos

Metas
1

1
Quadro legal: falta de regulamentos e
normas

2

Acções a desenvolver
1
Criação de instrumentos legais, regulamentares e
normativos [utilização, qualidade e abastecimento
de água; concessões e licenças; poluição e meio
ambiente

Melhorar quadro legal e regulador

2

Quadro institucional e organizativo:
gestão fragmentada (águas superficiais
e subterrâneas) e fraca coordenação
institucional

2 Programa de desenvolvimento da capacidade
de gestão:
Criação de 25 Administrações de Bacias
Hidrográficas e elaboração dos Planos Integrados
de Aproveitamento dos Recursos Hídricos das
Bacias Hidrográficas

Implementar um modelo de gestão
integrada dos recursos hídricos

Criação do Instituto de Recursos Hídricos
Estabelecimento de mecanismos de coordenação
intersectorial: criação do Conselho Nacional de
Águas e dos Conselhos de Bacia

3

Gestão da Informação: sistema de
informção sobre recursos hídricos
paralizados ou destruídos

4

3

Melhorar recolha, gestão e
disseminação de informação

4

5
Recursos financeiros limitados

Programa de Relançamento da Inventariação dos
Recursos Hídricos (...)

4
Desenvolvimento de capacidade para a gestão
conjunta e integrada das Bacias Internacionais [
rede de recolha de dados, promover elaboração de
planos de desenvolvimento de bacias a longo
prazo, participação nas instâncias regionais e
internacionais

Assegurar a defesa dos interesses
nacionais

Gestão das "Águas partilhadas"

5

3

Assegurar recursos financeiros para a
promoção da utilização sustentada
dos recursos hídricos

5
Criação de um Fundo Nacional de Recursos
Hídricos

Fonte: Plano de Acção Estratégico do Sector de Águas, anexo à Resolução do Conselho de Ministros nº10/04, de 11 de Junho.

Não pode também deixar de ser objecto de apreciação, e de ter um significado, a
simultaneidade prevista das acções a desenvolver, dentro de dois horizontes temporais: o curto
(2004-2007) e o longo prazo (2007-2016). Note-se que as acções anunciadas cobrem todas as
capitais provinciais e estendem-se a outros municípios. Estes dados adensam as dúvidas quanto
à exequibilidade do referido Programa e lançam a interrogação relativamente ao estatuto a
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atribuir ao documento em apreço. Em todo o caso o próprio Programa apresenta objectivos
quantificados traduzidos em “poucos indicadores macro, mas, suficientemente representativos”,
a partir dos quais será possível aferir a evolução, até 2016, do sector das águas e saneamento
de águas residuais.
Uma lei da água é por definição um instrumento central na sua gestão, mas essa relevância
ainda não se verifica em Angola. Aos argumentos de ordem cultural e política, juntam-se outros
de natureza operacional. A sua não regulamentação, passados mais de cinco anos, bem
como a não criação de estruturas técnico-administrativas previstas, como é o caso
paradigmático do Instituto de Recursos Hídricos, e da não elaboração de instrumentos de
planificação e de gestão previstos, traduzem bem a situação.
O sector tem no entanto assistido ao anúncio de diversos investimentos e “programas” na
tentativa de melhorar a muito deficiente situação existente. Em Junho de 2007 foi anunciado
um novo “Programa Água para Todos”, que visa aumentar a oferta de água tratada aos
municípios e comunas e prevê “ a reabilitação e expansão de poços de água, de cisternas de
colecta e armazenagem, de instalações de saneamento e água potável às escolas, hospitais,
centros e postos de saúde” (Jornal de Angola, 2007/06/28). No âmbito de um workshop sobre
“saneamento ambiental” o Ministro da Energia e Águas anunciou que o Programa atrás
referido contribuirá para que, até 2012, a água potável chegue a 80% do território nacional
(Jornal de Angola, 2007/10/23). Aparentemente tal objectivo será conseguido através de um
“Programa Quinquenal 2008-2012”, que supostamente ajustará metodologias testadas no
“Água para Todos”.
Apesar destes anúncios poderem ser enquadrados no “Programa de Desenvolvimento do
Sector das Águas”47, não resulta claro que estejam subordinados à orientação que um
instrumento estruturante desta natureza deveria desempenhar.

3.3.2 Os problemas de acesso à água em Angola
O problema do acesso à água é bastante bem evidenciado com o consumo médio diário e
por pessoa registado em Angola: os dados do PNUD, como já referido, assinalam cerca de 30
litros, para o período 1982-2002, e documentos oficiais48 chamam a atenção para situações

47

Como foi o caso de um estudo concluído em 2005, já referenciado, que procedeu à avaliação rápida dos recursos hídricos,
previsto num “programa de relançamento da inventariação dos recursos hídricos”.

48

“Caracterização do Sector das Águas em Angola”, publicada com a Resolução do Conselho de Ministros nº 10/04, de 11de Junho.
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críticas, em zonas rurais e periurbanas, em que esses valores baixam para 5 litros. Apesar de por
si só estes dados serem preocupantes escondem, pelo menos, três problemas: sendo valores
médios não evidenciam a forte desigualdade de acesso, o preço e o peso nos orçamentos
familiares e, ainda, a qualidade da água.
Uma parte muito considerável do abastecimento de água à população faz-se recorrendo a
chafarizes (Figura 5) ou à compra de água distribuída por carros cisterna. Note-se que este é o
principal modo de largas camadas da população suprirem a incapacidade da incipiente e
degradada rede pública de abastecimento de água, mas sem garantias de controlo da
qualidade das fontes de captação, das condições de acondicionamento e da sua
distribuição.

Figura 5. Abastecimento de água em Malanje, junto de um chafariz (2009)

A venda a retalho nas ruas de Luanda (Figura 6), e noutras localidades, em bidons e até em
pequenos e transparentes sacos de plástico ilustra a ausência de condições subjacente à
comercialização e ao consumo da água. É, aliás, um aspecto reconhecido no Programa de
Desenvolvimento do Sector das Águas, referindo o documento a necessidade desta actividade
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“ser regulada com urgência, permitindo que a iniciativa privada neste negócio seja
desenvolvida dentro de um quadro regulador e convenientemente organizado”.

Figura 6. Venda de água nas ruas de Luanda (2006)

Da nossa observação e do contacto com alguns residentes e interlocutores privilegiados foi
possível perceber como a questão do acesso e do preço da água no circuito
paralelo/informal49 levanta questões bastante delicadas. O caso de uma moradora da Samba,
um populoso e conhecido bairro de Luanda, ilustra bem a situação de uma parte significativa
da população que vive na capital: utiliza dois bidons de 20 litros, duas vezes por dia, para
satisfazer a necessidade de um agregado de seis pessoas, perfazendo um consumo diário de
80 litros. Trata-se de um consumo de água correspondente a um uso médio diário, por pessoa,
que não ultrapassa 14 litros, muito abaixo dos 40 litros definidos como o limiar mínimo
aceitável50, segundo os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Este consumo diário de água, altamente insuficiente, custava em finais de 2006 cerca de 100
Kwanzas (2 dólares aproximadamente). Um gasto mensal de 60 dólares, que no caso

49

Convém sublinhar mais uma vez como esta designação pode ser enganadora; lembre-se que esta tem sido a principal via de
abastecimento de água para uma grande parte da população.

50

Note-se que os países europeus têm um consumo médio por dia e por pessoa entre 150 (Reino Unido) e 390 litros (Itália). Nos
EUA esse valor sobe para 580 litros (PNUD, 2006).
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representava entre 10 a 20 % do salário mensal51. Os gastos de água não se resumem, contudo,
a estes valores; por vezes é necessário comprar água engarrafada para beber até porque,
como nos confidenciava aquela moradora, sempre que pode leva para casa água fresca
engarrafada, “é o que os meus filhos mais gostam”. Bastaria que o consumo médio diário de
cada membro desta família fosse o mínimo preconizado pela OMS para estes valores
triplicarem, ou seja, cerca de 180 dólares por mês. Paradoxalmente quem tem acesso a água
da rede, a correr nas torneiras de casa, se tiver possibilidades próprias de a bombear,
praticamente não paga água, dado o deficiente ou inexistente serviço de cobrança. Esta
situação deve-se, em parte, ao facto de o pagamento de taxas pelo consumo de água não
estar regulamentado.
É, por outro lado, muito significativo do ponto de vista ambiental e social o processo doméstico
de ter água corrente em casa. Uma parte significativa da energia utilizada para pôr a funcionar
as moto-bombas, que garantem essa possibilidade, é produzida recorrendo diariamente a
geradores a diesel. O recurso a este expediente, sobretudo em determinadas horas, substitui-se
à rede pública de electricidade, uma vez que esta não consegue responder minimamente às
necessidades. Embora este esquema faça parte da normalidade social, não deixa de constituir
uma forte poluição sonora e certamente provocar impactos ambientais em geral e de saúde
pública em particular. Situação que se agrava com o uso generalizado de “ar condicionado”,
em particular na cidade do asfalto, impulsionado pelas características climáticas, os níveis de
poeira e os maus cheiros (que obriga a privilegiar espaços fechados) e um alegado combate
aos mosquitos (fonte de paludismo), a que se junta um enraizamento da cultura do ar
condicionado.
Outra das contradições que atravessa a relação da Cidade com a água é revelada por uma
das actividades mais visíveis em Luanda, a lavagem diária de carros (Figura 7). Com efeito,
centenas de “moços” dedicam-se todas as manhãs a lavar, com grande esmero, automóveis
de todo o tipo que entopem Luanda. É uma higiene, sobretudo a dos pneus, que não resiste a
muitos minutos, se atendermos ao estado de conservação (buracos e águas residuais) de
muitas vias de Luanda e arredores. Trata-se de uma actividade bastante mais rentável do que
muitos, dos poucos empregos. Razão pela qual jovens (e outros menos jovens) preferem este
ofício a outros trabalhos. Quantas centenas ou milhares de carros são lavados todos os dias?

51

Esta estimativa apenas visa dar uma ordem de grandeza grosseira, porquanto torna-se muito difícil estimar com rigor as receitas
e as despesas familiares. Esta moradora auferia um salário mensal entre os 200 ou 300 dólares, acrescido do pagamento da
“renda de casa” e da despesa de transportes, mas não se pode excluir outros rendimentos incertos. Esta incerteza também se
aplica ao preço da água.
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Gastando quantos litros de água? E o que dizer quando é utilizada água da muito insuficiente
rede pública?

Figura 7. Bairro Alvalade em Luanda: fachada de edifício e lavagem matinal de automóveis (2006)

Há, ainda, problemas de outra natureza. Foi-nos relatado, por exemplo, terem ocorrido, em
algumas zonas da cidade de Luanda, a invasão de águas residuais na rede de distribuição de
água, “parecia uma sopa”, referiu-nos um morador. Desconhecemos a frequência dessas
ocorrências, mas segundo o nosso interlocutor não se tratou de uma situação isolada. Este tipo
de episódio é revelador do estado das redes e da qualidade da água que pode chegar à
casa de muitos residentes.
À situação descrita não será estranha a grande quantidade de ligações clandestinas, não só
de suporte a uma actividade paralela de venda de água, mas também em consequência do
crescimento descontrolado52 de aglomerações habitacionais em diversos locais, sem
condições mínimas, mas recorrendo a todos os estratagemas para aceder à água. Tenha-se

52

Luanda tem uma população entre três a quatro milhões de habitantes. Este valor não assenta em nenhum recenseamento geral
da população (os últimos dados censitários são anteriores à independência do país), mas são as “estimativas” feitas a partir de
diversas fontes que correm em meios técnicos e políticos. Note-se que Luanda, até meados da década 70 do século passado, era
uma cidade infra-estruturada para uma população inferior a 500 mil habitantes, mas já com insuficiências de saneamento e,
também, com problemas comuns aos de hoje, mas em muito menor escala.
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em conta que o relatório do PNUD de 2006 estimava uma população urbana, em 2005, que
correspondia a 53.3% do total da população de Angola e lembrava que em 1975 esse valor era
de 19.1%.
A actividade paralela de venda da água é fonte de bastantes rumores, que se prendem com o
enquadramento dos detentores deste mercado. Muitos destes intermediários compram ou
obtêm água proveniente dos prestadores públicos, constituindo a única via de abastecimento
em alguns bairros. Se alguma desta actividade parece não suscitar reservas, outra é encarada
como sendo pouco clara, afectando o abastecimento por via da rede pública de distribuição.
Alguns dos nossos interlocutores referiram que responsáveis por empresas públicas de água
eram coniventes com essas situações menos claras e por vezes faziam parte do “esquema”.
Não é um problema exclusivo de Angola, antes uma prática generalizada em muitos países.
Este facto é muito relevante por se entroncar no papel das instituições na resolução do
problema de acesso à água, nomeadamente na confiança que essas instituições geram nas
populações.
Tenha-se em atenção, a este propósito, a reacção de um leitor a uma notícia, que dava conta
de uma informação do Gabinete de Comunicação e Imagem da Empresa Pública das Águas
de Luanda (EPAL). Essa informação garantia a reposição normal do abastecimento de água à
cidade de Luanda, após vários dias de cortes, e suscitou o seguinte comentário deste leitor: “É
uma grande vergonha, quando estes indivíduos da EPAL falam de água na cidade de Luanda.
Eu vivo no (...) Bairro Nelito Soares (...) e imaginam que nós [somos mais de 1000 apartamentos],
que estamos nos blocos dos cubanos, não temos água há mais de 10 anos, somos obrigados a
comprar bidons de 20 litros (...) no valor de 20 Kwanzas cada (...) e ainda vêm dizer que Angola
está a crescer (…)” (www.angonoticias.com, Outubro de 2007).
Este tipo de ocorrência permite discutir indicadores que ajudem a aferir a qualidade dos
serviços e do desenvolvimento do país. É o caso do esforço despendido em recursos (de tempo
e financeiros) para aceder à água potável. Embora a pesquisa realizada não tenha permitido
objectivar este indicador, os dados disponíveis e os elementos recolhidos permitem avançar,
em termos hipotéticos, que esse esforço é elevado quando comparado com países vizinhos
(Figura 8). Outros dois indicadores podem ser mobilizados, nos termos da ressalva anterior, para
completar essa aferição: o grau de condicionamento (pessoal, social e económico) provocado
pela natureza do acesso à água é igualmente elevado e o nível de confiança nos mecanismos
institucionais de gestão da água (garantias de acesso, tratamento de águas residuais e
prevenção de cheias e mitigação dos seus efeitos) é baixo. Estes aspectos revestem-se de
grande importância, uma vez que indiciam um dos grandes desafios que se colocam à
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governação da água em Angola: as expectativas e a confiança da população nas instituições
de gestão dos recursos hídricos.

Figura 8. Níveis de confiança, grau de condicionamento e esforço suscitados pelo acesso à agua
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Como notava, a este propósito, a Vice-Governadora da Província do Bengo, ao reconhecer
que não basta dizer que “Angola tem muitos rios, [se] o problema é transformar esses rios em
água potável para a sua distribuição à população” (Angop, Março de 2007). Tenha-se em
atenção que um caldo cultural, sócio-económico e político, como aquele que temos vindo a
descrever, dificulta acções que visem a promoção de usos sustentáveis dos recursos hídricos e o
envolvimento do público em prol desse objectivo. Este precisa de sentir que há uma aposta
clara na distribuição equitativa da água e no cuidado com a sua qualidade.
Em todo o caso têm sido anunciados investimentos na melhoria da rede pública em Luanda, e
noutras províncias, estando em curso a instalação de “uma nova rede de abastecimento de
água (...) que deverá estar concluída nos primeiros meses de 2008 (...) abrangendo numa
primeira

fase

os

municípios

do

Sambizanga53,

Maianga

e

Ingombota”

(www.angolaacontece.com)54. Estas melhorias abrangem ainda a instalação de chafarizes,
onde a população se abastecerá, e preparam-se outros contratos entre a Empresa Pública de
Águas de Luanda (EPAL) e diversos consórcios55.

53

A notícia refere uma população estimada para este município (um dos nove existentes em Luanda) de 830 mil habitantes.

54

Esta fonte refere a existência de projectos de recuperação e instalação de redes de abastecimento de água nas Províncias de
Benguela, Kwanza Norte, Lunda Norte, Lunda Sul, Móxico e Uíge.

55

A notícia que vimos citando referia-se a um consórcio chinês, como acontece com muitas outras obras públicas. Este facto tem
relevância política, económica e sócio-cultural e não pode deixar de ser considerado, não só pelo impacto que pode vir a ter na
sociedade angolana, mas por indiciar uma opção por um tipo de parceria que terá repercussões no “modelo de desenvolvimento”
emergente e não deixará de se repercutir na gestão dos recursos hídricos.
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Os níveis de consumo de água variam não só em função das condições sócio-económicas das
famílias, mas também das zonas ou regiões onde residem. Foi-nos relatado que, por exemplo,
em Saurimo, capital da Lunda Sul, a generalidade da população abastece-se diariamente
através de carros cisternas privados que enchem os recipientes colocados pelos moradores ao
longo das ruas. A nossa fonte estimava, em finais de 2006, que um agregado de cinco/seis
pessoas tinha um consumo diário que rondava os 200 litros (com um custo aproximado de 5
dólares diários). Note-se que se trata de uma região rica em rios, encaixada entre as bacias do
Congo e do Zambeze.
No quadro 4 apresentam-se as estimativas per capita diárias de consumo de água de sedes de
Província (as piores e as melhores situações estimadas), para 2004, podendo verificar-se como a
situação estava longe dos níveis mínimos preconizados pela OMS. Apesar da situação ter
registado, presumivelmente, algumas melhorias, os elementos disponíveis recolhidos não
permitiram inferir alterações significativas. Tanto mais que as acções, então, em curso e outras
anunciadas ainda não tinham produzido os efeitos desejados.

Quadro 4 Capacidades de produção e consumos de água per-capita em sedes províncias
SEDE PROVINCIAL

Capacidade de produção
m3/dia

Pop. estimada

Per capita [2004] estimado
(litros/hab/dia)

Mbanza Congo

518

50 000

5

N'Dalatando

1728

95 000

9

Ondjiva

1536

63 000

9

Huambo

12000

400 000

15

Lubango

17500

300 000

29

Luanda

356000

4 000 000

37

Benguela

35600

400 000
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Dundo

11000

50 000
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Fonte: “Caracterização do Sector das Águas em Angola”, publicada com a Resolução do Conselho de Ministros nº 10/04, de 11de Junho.

Na aproximação aos problemas de acesso à água procedeu-se, também, à análise de notícias
publicadas em órgãos de comunicação social angolanos (2002-2007), nos termos e pelas
razões apresentadas nos considerandos metodológicos deste trabalho. Essa análise permitiu
perceber como a governação da água chega à arena pública e é percepcionada pelos
media, nomeadamente em relação à confiança que o sistema institucional suscita na
resolução dos problemas ligados à água,
O acesso on line à imprensa e a consulta a compilações de imprensa da responsabilidade de
diversas ONG’s permitiu uma cobertura do que mais relevante foi publicado por diversos orgãos
de comunicação social, de 2002 a 2007. A análise de conteúdo efectuada, com um carácter
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exploratório e de tipo temático, incidiu sobre um corpus de análise organizado em quatro
grandes categorias: “assunto principal”, “factor desencadeante da notícia”, “actores
envolvidos” e “referenciação espacial dos factos relatados”.
O que ressaltou da análise foi a prevalência de situações geradoras de desconfiança (31%)
contra notícias indiciadoras de confiança no desempenho do sistema institucional (19%). As
duas principais situações que alimentavam a desconfiança remetiam para as carências de
distribuição de água potável e a reivindicação de uma melhor gestão dos recursos hídricos. As
notícias que dão conta de melhoria de acesso à água e da cooperação técnica e política em
bacias partilhadas destacam-se como veículos passíveis de gerar confiança nas instituições
ligadas à água. As restantes notícias cobriam um leque diversificado de situações reveladoras,
de algum modo, das preocupações que chegam à arena mediática. De todo o modo são os
anúncios de projectos e programas para melhorar o acesso à água que ganham
protagonismo.
Para fecho deste ponto, sobre problemas de acesso à água, sublinhe-se que apesar das
alterações no quadro normativo e dos investimentos anunciados e realizados permaneciam as
dificuldades já identificadas. Panorama idêntico ocorria relativamente ao saneamento básico.
As frequentes cheias urbanas que se registam em Luanda (Figura 9) são bastante ilustrativas dos
problemas de drenagem existentes, das insuficiências da rede de esgotos e, claro, da
precariedade daqui resultante.

Figura 9. Inundação urbana em Luanda (2006)

51

Este tipo de ocorrências, a par da proliferação do sector informal da água, com preços
especulativos, sem controlo da qualidade de todo o circuito de captação, acondicionamento
e distribuição, contribui de modo decisivo para os problemas de saúde pública conhecidos.
Como se sabe, as doenças associadas à falta de acesso à água potável e à rede de esgotos
são categorizadas em três tipos: as de transmissão hídrica (difundidas através de água
contaminada), as causadas por condições insalubres (resultantes do contacto da pele ou da
vista com água contaminada) e atribuídas à água (causadas por parasitoses encontradas em
águas contaminadas). Estas doenças atingem nos países “em desenvolvimento” grandes
proporções. É o caso da cólera, um flagelo em África, associado a grandes concentrações da
população e ausência de saneamento básico eficaz. O relatório do PNUD de 2006 lembrava
que “durante o primeiro semestre de 2006, uma das mais graves epidemias a afectar a África
Subsariana nos últimos anos tinha registado, por mês, mais de 400 óbitos em Angola”.

3.4 A Autoridade da Bacia do Cunene: um caso paradigmático?
A unidade de planeamento e de gestão dos recursos hídricos em Angola assenta, como se viu,
na bacia hidrográfica. Esta opção, considerada em termos conceptuais preferencial por
diversos sectores técnicos e políticos, relança a discussão em torno dos modelos de
governação, sobretudo se houver intenção e possibilidade de uma tradução operacional
desta opção.
A incursão pela Bacia do Cunene impõe-se por diversas razões. De certo modo pode ser
perspectivada como experiência-piloto, decorrente do facto de dispor de uma autoridade de
bacia, a mais antiga e até recentemente única, das vinte e cinco previstas no Plano de Acção
Estratégico para a Gestão dos Recursos Hídricos (2004-16), já referido. Esta circunstância está
alicerçada num historial técnico-científico e de gestão de que o rio Cunene foi alvo, a par de
contingências histórico-políticas a ele associado. Esse pólo histórico não pode ser ignorado na
discussão e nas soluções que vierem a ser adoptadas. A área da Bacia, a diversidade sóciocultura, económica e administrativo-política constituem outro desafio ao planeamento e à
gestão dos recursos hídricos e convidam à discussão sobre as modalidades de gestão que
efectivamente contribuam para a sua gestão integrada.
A experiência do Cunene, aqui brevemente apresentada e discutida, deve ser entendida
como um contributo a ter em conta na análise e no debate sobre a governação da água em

52

Angola, a partir do seu historial técnico-científico, institucional e de gestão, nomeadamente em
relação à partilha de água entre Angola e a Namíbia.
A Bacia do Cunene abrange um vasto território. A área total da Bacia varia entre 105.000 a
106.000 km2, dos quais 92.400 km2 em território angolano e os restantes na Namíbia. O rio
Cunene56 tem um comprimento que varia entre 945 a 1.100 km e uma largura máxima que
atinge em alguns pontos 5 a 8 km. O seu trecho final, com 350 km, estabelece a fronteira entre
Angola e a Namíbia e foi objecto de um longo e tumultuoso processo de disputa.
Do ponto de vista administrativo a parte angolana integra 22 municípios pertencentes a quatro
províncias: Huíla, Huambo, Cunene e Namibe (Figura 10). A província da Huíla é a mais
representada, com 12 dos seus 13 municípios, seguida pelas do Cunene (4 de 6 municípios), do
Huambo (5 de 11 municípios) e do Namibe, com uma pequena parte do município do Tombua.
A Huíla e o Huambo asseguravam cerca de 90% da população, bastante jovem, uma vez que
quase 50% tinha menos de 15 anos, 90% tinha menos de 40 anos e era muito reduzida a
população com mais de 55 anos57 (Machado e Pereira, 1996). A população estimada, no
estudo referido, para o conjunto da Bacia, em 199058, era de 1 975 429 habitantes e a
densidade média de 21 hab/km2, variando entre um máximo de 40 hab/km2, no Huambo, e um
mínimo de 2 hab/km2, no Namibe.
Em termos esquemáticos pode-se considerar a existência de três grandes padrões de
povoamento: (i) povoamento urbano e suburbano, (ii) povoamento agrícola/rural de cariz
disperso, mas com algum grau de concentração habitacional, por vezes em torno de
explorações agrícolas e (iii) povoamento pastoril baseado em grupos domésticos, dispersos e
com bastante itinerância. Ao longo da Bacia sucedem-se diferentes quadros de actividade
associados às características climáticas e ao modo como as populações potenciaram,
contornaram ou foram condicionadas por essas características.

56

O Rio nasce no Planalto Central, o Huambo. Desde a sua nascente até à sua foz, 60 km a sul da Baía dos Tigres, é conhecido pelo
mesmo nome. Não é de menor importância este dado, porquanto o Cunene alonga-se ao longo de mais de 1000 km e atravessa
três áreas linguísticas. A designação remonta ao século XVII. Nene significa grande em todas as línguas e dialectos falados nos
territórios percorridos pelo Cunene e o “prefixo ku é quase um exclusivo para os cursos de água (...) em todas as línguas bantas”
(Esterman, 1973).

57

Os dados de 2006 do PNUD e do Banco Mundial apontam para uma esperança média de vida em Angola, à nascença, de 40,1
anos.

58

A população estimada, para 2005, foi de 2 930 400 habitantes. Estes valores são meramente indicativos, uma vez que essas
estimativas foram feitas em 1996, com base em dados muito precários. Lembre-se que a área viveu situações extremas
decorrentes da guerra civil e está por avaliar o impacto demográfico desse conflito militar e do pós-guerra. Só o recenseamento
geral da população, em preparação, aclarará estas dúvidas.
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Figura 10. Delimitação geográfica e administrativa da Bacia do Cunene (parte angolana) por Município

Fonte: retirado de Machado, P. e Pereira, A. (1996); A Ecologia Social da Bacia – Caracterização Preliminar, GES-LNEC, Lisboa.

O problema das disponibilidades hídricas coloca-se com mais acuidade no Baixo Cunene,
muito ligado à pastorícia e caracterizado pela existência de manadas em deslocação à
procura de pastagens e lugares de abeberamento (Figura 11). Na Bacia Inferior, zona de clima
árido e muito pouco povoada, a criação de gado é reduzida e a actividade agrícola
praticamente desaparece (Diniz, 1996).
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Figura 11. Poço cavado no leito de uma ribeira seca, por uma mulher himba [Baixo Cunene]

(Grande Reportagem, n.º 57, 1995 | Foto de Afonso Mejia)

Este vasto território, sobretudo a sua parte sul, foi objecto de várias disputas e assumiu relevante
protagonismo na história colonial da Região. Com efeito, a criação, em 1883, do Sudoeste
Africano Alemão criou um grande sobressalto às potências coloniais da Região e em particular
a Portugal. O aparecimento inesperado de um vizinho, ainda por cima poderoso, exigiria
cautelas redobradas.
A entrada da Alemanha na cena africana é algo surpreendente, tanto mais que os seus
responsáveis proclamavam o desinteresse do país em enveredar por uma política colonial em
África. Contudo, esta opção política vergou-se aos interesses comerciais de muitos cidadãos
alemães que trataram de negociar de modo próprio, com chefes locais, a posse de extensas
porções de território. Estes factos consumados obrigaram o governo alemão a assumir a
administração desses territórios criando um protectorado - o Sudoeste Africano Alemão. Como
responder a esta ameaça? Era a questão que se colocava às potências coloniais implantadas
na região, particularmente a Portugal. Ameaça, porque à jurisdição político-administrativa não
correspondia uma efectiva presença no terreno – desconhecido e perigoso – e, questão
central, praticamente não havia delimitação de fronteiras ou reinava a imprecisão na sua
demarcação (Amaral, 1981).
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O que se assistiu, então, foi a uma pressa efectiva em garantir e legitimar o domínio sobre os
territórios tidos como conquistados. A Conferência de Berlim, como ficou conhecida, é a
consequência deste estado de espírito. Cada país fez o que pôde, e Portugal não foi
excepção, para chegar à Conferência o mais bem posicionado. Procurou acelerar o
conhecimento e a ocupação do território. A via encontrada foi a organização de diversas
campanhas de carácter exploratório, militar e científico. A mais mediática e talvez mais ousada
foi a expedição “de Angola à Contracosta”, de Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens, em
1884/5, mas a que teve maiores consequências para o problema que estamos a tratar foi ter-se
encontrado, finalmente, a Foz do Rio Cunene.
Tudo isto ocorre em cima da Conferência de Berlim, cujas consequências se prolongam, em
alguns casos com custos elevados, até aos nossos dias. Como se disse esta conferência visava
legitimar o estatuto das potências coloniais relativamente aos territórios africanos sob a sua
alçada, resolver inúmeras questões pendentes e, principalmente, definir princípios e regras de
conduta face às possessões africanas.
Das decisões tomadas destacam-se a criação do Congo Belga59 e a adopção de regras de
comercialização e de navegação, sobretudo no Rio Zaire. É contudo o princípio da ocupação
efectiva, segundo o qual só se podia reivindicar a jurisdição sobre um território se houvesse de
facto uma ocupação efectiva do mesmo, que veio introduzir bastante ruído no status quo
instalado. Assistiu-se, então, a uma maior turbulência militar, administrativa e diplomática, de
que a Convenção Luso-Alemã, assinada em 1886 (Sanches, 1999), constitui um bom exemplo,
configurando uma situação de negociações diplomáticas, antecedidas por negociações
multilaterais e arbitragem60. Esta convenção visava resolver o diferendo existente relativamente
aos limites sul de Angola e norte do Sudoeste Africano Alemão. Portugal reivindicava uma linha
traçada a partir de Cabo Frio, a sul do Cunene, evocando uma legitimidade histórica61 e o
comércio feito por portugueses na região. A Alemanha, por seu lado, alegava os acordos
firmados entre cidadãos seus e chefes locais, bem como a actividade comercial e agrícola
desenvolvida por estes.
Das negociações encetadas resultou que a fronteira sul de Angola (Figura 12) se fixasse a partir
da Foz do Cunene, curiosamente uma foz móvel, também ela objecto de diferendos que
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Num processo sui generis em que ao Monarca Belga, não à Bélgica, foi atribuído o estatuto de proprietário de um território
oitenta vezes superior à Bélgica através de uma associação benemérita, presidida por si (Amaral, 1981).
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Como talvez possamos classificar a Conferência de Berlim, ocorrida um ano antes.
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Assente na passagem do Navegador Diogo Cão pelo território (Sanches, 1999).
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permaneceram62. Vingou o ponto de vista alemão, em que a linha de fronteira corresponderia
ao meio do rio até às Quedas do Ruacaná e a partir destas estabeleceu-se uma linha recta até
intersectar o Rio Cubango/Okavango. A fronteira acompanha o seu curso até ao ponto em
que recebe o rio Cuíto63. A partir daqui foi traçada uma linha recta até intersectar o Rio
Cuando na confluência com a Zâmbia e a Namíbia (Faixa de Caprivi).

Figura 12. A Fronteira Sul de Angola

Caprivi

Fonte: retirado de Amaral, 81.

Este acordo esteve longe de pacificar a região. Persistia, pelo menos, um diferendo
fundamental quanto ao ponto exacto das Quedas do Ruacaná que serviria de limite de
fronteira. Não se tratava de mero capricho, porquanto esse limite era decisivo por se julgar que
a partir desse ponto se poderia desviar água para a Ovambolândia (região norte do Sudoeste
Africano), procurando atenuar, deste modo, os graves problemas de falta de água que
enfrentavam esses territórios (Sanches, 1999). Desta vez vingaram as pretensões portuguesas, ao
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Só recentemente foi assinado um acordo entre os governos de Angola e da Namíbia sobre os limites de jurisdição da Foz do
Cunene.
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O Rio Cubango/Okavango deriva, a partir deste ponto, para sul, atravessa território namibiano (Faixa de Caprivi) e a sua Foz é no
vizinho Botswasna (Delta do Okavango).
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garantir que as quedas na sua totalidade fossem consideradas território angolano e assim
assegurar a jurisdição sobre uma área vital em matéria de recursos hídricos.
Entretanto a Alemanha, evocando o interesse estratégico de ter um corredor de acesso directo
ao Rio Zambeze64, chegou a acordo, em 1890, com a Inglaterra, ficando com a jurisdição de
uma faixa de terreno, hoje território namibiano, encravada entre Angola e o Botswana. A Faixa
de Caprivi, com cerca de 450 km de comprimento e uma largura que varia entre 40 e 80 km
(Amaral, 1981), tornou-se uma peça de grande importância estratégica. Teve um papel central
no desenrolar da guerra civil que assolou Angola, após a independência, e hoje constitui um
trunfo negocial da Namíbia, em matéria de recursos hídricos. Tenha-se em conta que é graças
a esse arranjo colonial que o Rio Cubango/Okavango atravessa território namibiano, com
todas as consequências políticas e administrativas daí decorrentes.
Os diferendos com a Alemanha permaneceram durante 30 anos, porque só com o
levantamento topográfico das Quedas, em 1916, a situação ficou mais aclarada e a Alemanha
resignou-se aos limites estabelecidos, provavelmente já fragilizada com o curso da Guerra 191418. Até então diversas campanhas de ocupação e consequentes escaramuças militares foramse travando. Portugal contava ainda com outros adversários de peso, as populações locais, em
particular os Cuanhamas, que ofereceram grande resistência à presença portuguesa,
nomeadamente quando estes procuraram ocupar as margens do Cunene65. A grande
reviravolta na Região dá-se em 1918. A derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial
obriga-a a retirar-se do Sudoeste Africano e, ao abrigo de uma resolução da Sociedade das
Nações, a União da África do Sul assumiu a administração desse território. Iniciava-se assim um
novo e atribulado capítulo relativamente à partilha das águas do Cunene.
Portugal e a África do Sul estabeleceram três acordos relativamente à partilha das águas do
Cunene e a outros acertos fronteiriços. O primeiro desses acordos data de 1926 e é muito
influenciado pelo Plano Schwartz66, sendo satisfeita a pretensão sul-africana de tomada de
água a 100 km a montante da fronteira e consagrado o uso de até 50% da água do Cunene.
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O rio Zambeze, com os seus 2.700 km, sempre constituiu uma peça geo-estratégica de grande importância. Nasce nas colinas de
Kalene no noroeste da Zâmbia, atravessa a província angolana do Moxico, percorre 8 países, delimita as fronteiras da Zâmbia com
o Botswana e o Zimbabwe, entra em Moçambique pelo centro e desagua, em delta, no Índico.
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Ficou célebre uma derrota do Exercito Português, neste período, no confronto com os Cuanhamas, só conseguindo a
“pacificação” anos mais tarde com um corpo de tropas comandado pelo General Roçadas (Sanches, 1999). Esta resistência, bem
como o sobressalto português pelo avanço alemão, são magistralmente relatados pelo escritor angolano, Pepetela, no seu
romance Yaka e analisados pelo historiador inglês David Birmingham (2003).
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A ideia base deste plano assenta numa tese polémica de um geólogo sul africano que, alegando uma legitimidade historicogeológica, defendia a necessidade de fazer derivar o Rio Cunene para a Caldeira do Etocha (Sudoeste Africano) e deste modo
combater as secas com que se confrontavam aqueles territórios (Sanches, 1999).
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Este acordo abrangeu outros aspectos, tendo sido dirimida a divergência quanto ao
reconhecimento topográfico da localização das cataratas do Ruacaná, ficando garantida a
soberania portuguesa sobre o Cunene a montante destas.
Este acordo revelou dificuldades na sua aplicação e foi, desde logo, objecto de contestação
por parte de diferentes sectores técnicos e políticos portugueses. Lamentava-se ter-se dado
acolhimento a teses infundadas e não se ter adoptado a metodologia utilizada nas
negociações com a Espanha relativamente aos rios internacionais. A tomada de consciência
da necessidade da revisão do acordo é muito próxima da sua assinatura, mas foi preciso
esperar quase 40 anos para concretizar essa revisão. Esse longo tempo de maturação e
contestação ganhou força com a “primeira missão ao Sul de Angola”, em 1946, e com os
estudos geológicos do Prof. Mariano Feio (a partir de 1958), mas já antes tinha envolvido
personalidades de relevo67 na denúncia da situação.
É em 1964, após diversos estudos de aproveitamento hidráulico e de negociações
diplomáticas, que se estabelece um novo acordo entre Portugal e a União Sul-africana. O
problema central continuava a ser as grandes carências de água no território Ovambo e a
necessidade de cooperação internacional na gestão dos recursos hídricos da Bacia do
Cunene. O acordo estabelece os termos do fornecimento de água e de energia à África do
Sul; lembre-se que entretanto tinha entrado em funcionamento a Barragem da Matala (1959),
com aproveitamento hidroeléctrico, no Médio Cunene.
Portugal propõe um acordo aplicável a todos os rios de interesse comum, assente no princípio
da utilização óptima conjunta68 dos recursos hídricos das bacias dos rios de interesse comum –
os contíguos e os sucessivos. O Acordo de 1969 corresponde a uma actualização e
aprofundamento do acordado em 1964. Estando previstos novos empreendimentos hidráulicos
– Gove, Calueque e Ruacaná - assumiu-se a necessidade de realizar estudos comuns que
servissem de “base ao aproveitamento dos recursos (...), assim como o programa e prioridades
a respeitar na sua execução sejam definidos a partir de considerações técnicas, económicas,
sociológicas, e outras relevantes que se mostrem pertinentes na altura em que for tomada uma
decisão” (do acordo assinado em Lisboa em Janeiro de 1969). Volvidos quatro anos após a
assinatura do Acordo, em 1973, foi concluída a Barragem do Gove e Angola alcançaria a
independência em 1975.
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Como é o caso do Almirante Gago Coutinho através da Comissão de Cartografia do Ministério das Colónias (Sanches, 1999).
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Inspirado na Convenção de Genebra de 1923 (Sanches, 1999).
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As vicissitudes associadas à independência de Angola marcam o início de um período
altamente turbulento do ponto de vista político e militar com brutais consequências em toda a
Bacia do Cunene, em que o domínio dos recursos hídricos assumiu um papel instrumental de
grande importância. Angola tinha como vizinho uma potência regional, a África do Sul, que
mantinha uma tutela quase colonial sobre a Namíbia. A guerra civil angolana estava
completamente imbricada no conflito namibiano, tendo desembocado, em 1981, na
ocupação, por parte da África do Sul, da fronteira entre o Rio Cunene e o Rio
Cubango/Okavango (Amaral, 1981).
A Barragem do Ruacaná entrara em funcionamento em 1978, construída no Baixo Cunene, já
no troço internacional do Rio, mas fortemente dependente das infra-estruturas a montante,
nomeadamente em relação à barragem do Gove. Note-se que a Namíbia tornou-se
independente em Março de 1990 e, um mês antes, aquela barragem foi alvo de um acto de
guerra de grande impacte, que não pode deixar de ser lido como um aviso à Namíbia,
relativamente ao grau de hostilidade ou de apoio que deveria dispensar aos Movimentos69 que
se digladiavam em Angola e, como se sabe, o norte da Namíbia é bastante dependente dos
recursos hídricos que correm do seu vizinho do norte70.
A situação actual, que de resto se arrasta há vários anos, caracteriza-se pelas ancestrais
necessidades de água sentidas no sul de Angola e no norte da Namíbia. Do lado namibiano
emergem duas preocupações centrais. Por um lado a necessidade de legitimar e fazer cumprir
o acordo firmado, em 1969, entre Portugal e a África do Sul, e por outro procurar desbloquear
um contencioso que tem inviabilizado a construção de uma barragem tida como muito
necessária para a Namíbia, no trecho internacional do Cunene, a jusante do Ruacaná.
Esta falta de acordo está associada a contingências relacionadas, em parte, com a oposição
da população local e do governo angolano quanto à sua localização, mas também passível
de outras leituras. A parte namibiana joga na tentativa de acelerar um processo que lhe
garanta disponibilidades hídricas, assegurando vantagens competitivas, inclusivamente na
economia de fronteira. Do lado angolano parece existir uma estratégia de adiamento
relativamente a uma solução que defina com objectividade os termos da partilha dos recursos
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MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) e UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola).
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Este pressuposto deve ser relativizado e reavaliado à luz da projectada captação de água, por parte da Namíbia, no rio
Cubango/Okavango, na Faixa de Caprivi, que tem suscitado críticas por parte do Botwasna, nomeadamente pelos impactes
ambientais que tal captação provocará no Delta do Okavango. Note-se que se trata de um ecossistema em pleno deserto do
Kalahari, conhecido pelo seu grande valor ambiental e interesse económico.
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hídricos.
Apesar de haver referências a um acordo entre Angola e a Namíbia, em 1991, portanto pouco
tempo após a independência desta, a situação neste domínio não está clarificada, vigorando
ainda o disposto nos acordos pré-independências. Razão pela qual a Namíbia insiste na
necessidade de se assinar um novo acordo, que assuma compromissos antigos e incorpore as
prerrogativas do Direito Internacional neste domínio e, porventura, as medidas preconizadas no
âmbito da SADC: a criação de uma autoridade conjunta para a Bacia. De facto, o processo
de integração económica que se assiste na África Austral, como é o caso da SADC,
desencadeou um novo quadro institucional com reflexos na jurisdição dos rios transfronteiriços.
A interrogação que se coloca é a de saber qual o impacto deste processo, ainda incipiente e
com incertezas relativamente à sua evolução, na governação dos recursos hídricos. De todo o
modo este novo contexto institucional tenderá a repercutir-se nas soluções de gestão dos
recursos hídricos a nível nacional e regional.
A Bacia do Cunene acumula uma experiência documentada de intervenção estrutural e de
gestão no domínio dos recursos hídricos, que importa discutir. Com efeito, “foi levado a cabo,
um trabalho assinalável, no período anterior à independência”, reconhece um documento
oficial de “Caracterização do Sector de Águas em Angola”71 , referindo-se aos diversos
empreendimentos hidroeléctricos que permitiram dotar toda a Bacia de energia eléctrica,
incluindo a parte da Namíbia. Realça-se, ainda, os acordos assinados e os mecanismos de
acompanhamento, dotando a Bacia de um património técnico-científico, administrativo e de
experiência de articulação internacional. O destaque dado à Bacia do Cunene deriva,
também, de nesta estar formalmente instituída a mais antiga, e até recentemente única,
autoridade de bacia (GABHIC)72 das vinte e cinco previstas no plano de acção anteriormente
referido.
A escassez de água em regiões do sul de Angola e do norte da Namíbia motivaram o
aparecimento, ao longo dos tempos, de esquemas de aproveitamento do rio Cunene que
constituem, aliás, inspiração e suporte de muitas das soluções propostas no presente. A história
do aproveitamento do Rio remonta, como já assinalado, a 1916 aquando do levantamento
topográfico das quedas do Ruacaná. Do desenlace desta operação resultaria a marcação da
fronteira que, pensava-se à época, seria determinante para abastecer água ao então
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Programa de Desenvolvimento do sector das Águas (Resolução do CM nº 10/64 de 11 de Junho).
Gabinete para a Administração da Bacia Hidrográfica do Cunene.
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Sudoeste Africano Alemão. Na sequência do já referido acordo Portugal-África do Sul, firmado
em 1964, surge um esquema geral de aproveitamento hidráulico do Cunene (1966), de cujo
desenvolvimento resulta a barragem do Gove, no Alto Cunene, concluída em 1973, a pequena
derivação de água no Calueque e os projectos das barragens do Ruacaná (concluída em
1978) e do Epupa (um projecto adiado e uma localização aparentemente já abandonada),
ambas no trecho internacional do Rio.
O esquema atrás referido teve consequências a outro nível – a elaboração de um ambicioso
plano de desenvolvimento regional, o chamado Plano do Cunene (1966), que projectava
abranger uma área de 2 milhões de hectares e criar 500 000 empregos, com o objectivo de
“fixar e valorizar do ponto de vista socioeconómico as populações locais, em conjunção com a
valorização económica da região apoiada no regadio (...) e na produção e distribuição de
energia eléctrica (...)” (Sanches, 1999). O Plano do Cunene foi, com efeito, apresentado no
início dos anos setenta do século XX como a solução para a escassez de água no Sul de
Angola e, em parte, no Sudoeste Africano, hoje Namíbia. Esse Plano revelava uma
preocupação multidisciplinar ao integrar valências no domínio da Agronomia, da Sociologia e
da Engenharia Civil (Sanches, 1999), mas encerrava uma estratégia de desenvolvimento típica
de uma situação de administração colonial, assente em pressupostos discutíveis, no plano
sociocultural, económico e ambiental.
A concepção de instrumentos de planeamento e de gestão dos recursos hídricos, para a
Bacia, teve no Plano para a Utilização Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
do Cunene [PUIRHBHC] 73, um dos mais recente desenvolvimentos.
O principal objectivo deste novo Plano foi o de “resolver os problemas, as necessidades e as
oportunidades de uso inerentes à existência da água” (Rocha, 1997). A tradução desta
intenção geral em objectivos específicos remete para a satisfação de diferentes necessidades.
No caso concreto da bacia do rio Cunene essas necessidades prendem-se com: (i) o
abastecimento de água (de zonas rurais, zonas urbanas, para o gado, o regadio e a industria);
(ii) a produção de energia hidroeléctrica; (iii) a protecção contra cheias; (iv) a garantia de
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Em 1989 o LNEC retoma os estudos sobre o aproveitamento dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Cunene, concluindoos passados quase 11 anos, mercê das vicissitudes políticas e militares que marcaram Angola nesse período. Foi o antigo Plano do
Cunene e os estudos que o antecederam que constituíram a principal base de partida deste novo Plano, agora com o beneplácito
de Angola, país independente, e da SADCC. A opção por apresentar uma síntese do PUIRHBHC visa apenas sinalizar o tipo de
problemas, de planeamento e de gestão que uma Bacia com estas características suscita. Reveste-se de alguma delicadeza
sintetizar as propostas do Plano e sobretudo os fundamentos que as sustentam, pelo que as inevitáveis insuficiências devem ser,
naturalmente, atribuídas a esta tentativa de síntese e não ao PUIRHBHC.

62

caudais ecológicos e (v) a garantia de caudais para a Namíbia. Do ponto de vista conceptual
o Plano visa: (i) melhorar a qualidade de vida e de bem estar das populações, “garantindo um
abastecimento seguro de água, uma melhoria da saúde pública, e sempre que necessário
água para irrigação”; (ii) melhorar a qualidade de vida e de “bem estar social pela
modificação do estilo de vida”, através, por exemplo, “da sedentarização de povos nómadas,
a mudança de métodos de agricultura e o estabelecimento de novos centros populacionais”;
(iii) garantir o investimento em infra-estruturas necessárias ao aproveitamento de recursos
hídricos, criando emprego e estimulando a economia (Rocha, 2001).
A avaliação das necessidades de água tem uma relação directa com os objectivos específicos
que são definidos. Este tipo de exercício acarreta imponderáveis de diversa natureza. No caso
vertente destacam-se as debilidades técnico-políticas em que assentaram os pressupostos dos
referidos objectivos. Basta lembrar o clima de guerra civil que assolou áreas significativas da
Bacia, implicando a paralisação das infra-estruturas hidráulicas, a deslocação forçada das
populações e a ausência de registos e de estudos empíricos que reflectissem essas novas
realidades. De qualquer forma o Plano procurou soluções que se projectavam para um pósguerra, ensaiando avaliações que, na medida do possível, respondessem a cenários
minimamente verosímeis, tendo-se recorrido à simulação do aproveitamento dos recursos
hídricos na Bacia. Permaneciam contudo diversas dificuldades face à escassez de dados:
como estimar a população rural e as actividades associadas? A tendência generalizada de
redução da população rural verificar-se-ia no contexto da Bacia? Como evoluiriam as
cidades? E as actividades industriais? Faria sentido reter água para regadio se ele não se
concretizasse num horizonte de vinte anos? Deste exercício de uso interno da água resultaria a
disponibilidade para a Namíbia.
Apesar dos constrangimentos que condicionaram a sua elaboração, este Plano de Bacia
constitui uma importante base de discussão: permitiu a revisitação de um valioso acervo
técnico, susceptível de ajudar a construir soluções para os desafios que estão lançados a
Angola e ao seu sul, mas tal não significa uma adesão acrítica às suas propostas.
O cenário maximalista de terras a irrigar, por exemplo, conduziria a uma pressão crítica sobre os
recursos hídricos e acarretaria custos sociais e culturais inerentes às operações de povoamento
intensivo, que lhe está associado. O abastecimento de água para o gado constitui outra
componente do Plano algo voluntarista. Lembre-se o impacto sobre os recursos hídricos de uma
produção intensiva de gado à luz do conceito de “água virtual” já aflorado. Convém ainda ter
em conta que a área abrangida encerra uma grande diversidade cultural e económica
relativamente ao gado. O boi, para uma parte da população do Cunene, é uma entidade
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presente em todos os domínios da vida, a única excepção talvez seja o mercantil – não é para
vender74. O Plano, por outro lado, apenas aborda os quantitativos, ignorando aspectos
qualitativos que podem ser determinantes para muitos dos usos previstos. A este propósito
convém ter em atenção a possibilidade de exploração mineira na Bacia, pela necessidade de
água que tal actividade comporta e pelo potencial de poluição que encerra; uma actividade
e uma consequência já experimentada com a exploração das minas de Cassinga. Podemos
ainda questionar uma certa ideologia de crescimento que lhe está subjacente, sem cuidar
devidamente da eficiência económica, da equidade social e da renovação de recursos
hídricos, que tal opção comporta.
Planear o aproveitamento de recursos hídricos pressupõe o conhecimento desses recursos e a
definição de necessidades que, como facilmente se percebe, decorre em grande medida de
opções políticas e de orientações estratégicas na concretização de tais opções. Assim, importa
procurar respostas a um conjunto incontornável de perguntas, nomeadamente saber: que
impactes ambientais, económico-sociais e culturais são aceitáveis suportar, com eventuais
novas opções de regularização hidráulica do Rio? Que limites estabelecer para a intensificação
de aproveitamentos agrícolas, por via da irrigação? Como lidar com o risco sócio-cultural
inerente à alteração de práticas e hábitos ancestrais das populações? O enquadramento a
dar à partilha da água com a Namíbia, país a jusante e, como se disse, carente da água do
Cunene, é outra tarefa e responsabilidade política que deve ser estabilizada.
Outro elemento fundamental no planeamento e na gestão dos recursos hídricos remete para o
enquadramento institucional existente, mesmo que saibamos das dificuldades de implantação
e acção do mesmo75. A preparação das decisões políticas e estratégicas devem constituir a
principal

atribuição

de

uma

Comissão

Interministerial,

criada

em

2004,

para

o

acompanhamento e orientação das questões relacionadas com os recursos hídricos. Ao
Ministério da Energia e Águas (MEA) cabe a tutela do sector76, com destaque para a Direcção
Nacional de Águas (DNA) e das respectivas direcções a nível provincial. Note-se que nos casos
em que não existam empresas de águas, que é a situação mais comum, estas direcções
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Carvalho, R D (1999).
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No Programa de Desenvolvimento do Sector das Águas (2004) são apresentados como “Instrumentos Institucionais e Legais”:
Órgão de Tutela (não especificado), Conselho Nacional de Águas, Conselhos Regionais de Águas, Instituto de Recursos Hídricos
(IRH), Administrações de Bacias e Fundo Nacional de Recursos Hídricos (gerido pelo IRH). Estas estruturas e organismos ainda não
têm tradução prática.
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Presentemente, e na sequência da formação do novo governo em 2009, o sector das águas passou a ser tutelado pela Secretaria
de Estado das Águas. Na orgânica do governo angolano os Secretários de Estado têm assento no Conselho de Ministros e tendem
a ter a dignidade institucional de Ministros.
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provinciais “assumem o duplo papel de instituições administrativas de apoio aos governos
provinciais e ao mesmo tempo tarefas executivas de operação dos sistemas”77 . Por vezes,
também são responsáveis pelos serviços de saneamento que partilham com os “serviços
comunitários”.
A Bacia do Cunene dispõe formalmente da já referida Autoridade de Bacia e contou, ainda,
com uma Comissão Técnica Conjunta com a Namíbia, “para o tratamento das questões
técnicas do processo respeitante ao aproveitamento comum das águas do rio Cunene”,
entretanto extinta. A discussão sobre as autoridades de bacia deve contemplar os problemas
de escala que suscitam. Como compatibilizar as especificidades de gestão da água com as
necessidades de administração que tenha em consideração as regiões atravessadas pelo Rio e
as actividades económico-sociais aí inscritas? No caso do Cunene é preciso atender à vasta
área (105 000 km2, dos quais 92 000 em Angola), à diversidade cultural económica e social, à
multiplicidade de administrações provinciais e municipais e, muito importante, à possibilidade
de gestão conjunta da Bacia com a Namíbia. Não está prevista nenhuma estrutura desta
natureza, apesar das relações entre Angola e a Namíbia, relativamente à partilha dos recursos
hídricos, se pautar por um historial de cooperação. Esta herança não significa, contudo,
ausência de indefinições e até tensões, como já referido anteriormente.
A experiência de gestão conjunta de bacias hidrográficas internacionais, no seio da SADC, é
muito incipiente. Angola, por exemplo, apenas participa, com a Namíbia e o Botswana, na
Comissão Internacional de Bacia do Rio Cubango/Okavango (OKACOM)78. Cremos ser
revelador que a representação de Angola, nesta Comissão, tenha estado assegurada pela
Autoridade de Bacia do Cunene, ou pelo seu presidente. O responsável por esta Autoridade
acumula ainda os cargos de Director Nacional das Águas e de coordenador do grupo de
trabalho de regulamentação da Lei de Águas79. Esta circunstância é reveladora de um dos
grandes problemas, identificados pelo historiador francês de origem congolesa Elikia M’Bokolo,
com que África se defronta: “ África contenta-se em ter chefes, quando o que [necessita] é de
estruturas” (Público, 16/11/2007).
Uma pergunta que emerge é a de saber qual é o papel que o GABHIC desempenhou e pode
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Caracterização do Sector das Águas, inserta na Resolução do CM nº10/04 de 11 de Junho.
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Esta Comissão traduz o espírito e a letra do Protocolo sobre os cursos de água partilhados da SADC e pode desempenhar um
papel relevante na resolução de conflitos. Lembre-se, por exemplo, que o Botswana tem criticado a projectada captação de água,
por parte da Namíbia (Faixa de Caprivi), no Rio Cubango/Okavango. É o tipo de conflito que deve ser dirimido no seio de um
organismo desta natureza.

79

Informações prestadas pelo próprio no 8º Simpósio de Recursos Hídricos e Hidráulica dos Países de Língua Oficial Portuguesa, S.
Paulo (Novembro de 2007).
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vir a desempenhar na gestão e no planeamento dos recursos hídricos, na sua imensa área
territorial de influência. A resposta que for encontrada prenunciará as modalidades de gestão
privilegiadas nos recursos hídricos, que não deixará de se repercutir no modelo de governação
(e de desenvolvimento) que vingará no país.
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4. Conclusões: a insustentável fraqueza do sistema institucional

A análise sobre a governação da água em Angola constitui o foco principal do trabalho
apresentado. A síntese dessa análise e a discussão que suscita faz-se a partir dos objectivos
enunciados. Lembre-se que esses objectivos visaram, no essencial, conhecer as orientações
técnico-políticas preconizadas para a gestão dos recursos hídricos e identificar os problemas
mais prementes de acesso à água suportados pela generalidade da população.
Dos argumentos iniciais destaca-se a preocupação em demonstrar a responsabilidade da
política e dos sistemas institucionais nos problemas de acesso à água, a par de uma breve
reflexão sobre princípios gerais que condicionam a apropriação dos recursos naturais
renováveis.
A análise empírica assentou em fontes primárias e secundárias e procurou: contextualizar a
hidro-geografia de Angola na África Austral, discutir a integração regional no âmbito da SADC
e o seu impacto na gestão dos recursos hídricos, dar a conhecer as dificuldades de acesso à
água e os desafios lançados ao sistema institucional; e, finalmente, equacionar o papel das
autoridades de bacia a partir do historial político, técnico e de gestão da bacia do rio Cunene.
Angola, ao exibir elevadas taxas de crescimento económico80, tem desencadeado apressadas
análises que iludem a complexidade da sociedade angolana e os bloqueios que têm sido a
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Angola tem registado uma das maiores taxas de crescimento do mundo. Segundo o Ministro das Finanças de Angola, o PIB do
país cresceu nos últimos três anos (2006-2008) na ordem dos 18% (Jornal de Angola, 2009/06/30). Diversas organizações
mundiais têm validado este crescimento, tendo o FMI constatado que, em 2002, com o fim da guerra civil, o país arrancou para
um novo ciclo marcado por um forte crescimento económico, sustentado principalmente pelo aumento das receitas associadas
ao petróleo, reconstrução de infra-estruturas e realojamento de cerca de 4 milhões de deslocados internos. Esse crescimento
baseado no petróleo deixa o país exposto às turbulências da economia mundial e revela as vulnerabilidades em que assenta. O
ano de 2009 é disso revelador: uma queda abrupta no crescimento do PIB, que pode oscilar entre os 0,9% e os 6,2%. Esta
estimativa decorre da contingência de Angola cumprir as restrições da OPEP ou negociar a sua quota para valores semelhantes
aos de 2008. (Alves da Rocha citado pelo Novo Jornal, 2009/06/19). As repercussões negativas, no esforço de dotar o país de
infra-estruturas básicas e no combate a pobreza, serão evidentes e ilustram a grande necessidade de Angola diversificar a sua
economia.
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sua marca dominante. Este dado de desempenho económico é certamente revelador de
sinais positivos, mas não pode ser desligado de outros indicadores, sob pena de se enviesar a
leitura cultural, sócio-económica e política do país.
Convém lembrar que as dificuldades de acesso à água potável enfrentada por uma
sociedade e, de um modo geral, o grau de condicionamento que representa para a saúde e
vida pessoal, social e económica dos seus membros constituiem um poderoso indicador sobre o
nível de desenvolvimento dessa sociedade. E o acesso à água potável em Angola ainda é,
apesar do enorme potencial hídrico, muito precário.
No relatório do PNUD de 2006, dedicado à crise mundial da água, o consumo médio de água
por dia dos angolanos, no período de 1982-2002, rondava os 30 litros. A Organização Mundial
de Saúde estabelece como limiar mínimo aceitável 40 litros/dia/pessoa. Por ser um valor médio
significa que vastas camadas da população estiveram abaixo destes valores. Se tivermos em
conta que a Europa teve, nesse período, um consumo médio diário por pessoa que oscilava
entre os 150 e os 390 litros, percebe-se a dimensão da insuficiência e do desperdício.
Apesar da desactualização destes dados é consensual que o problema persiste, mesmo que
possamos admitir melhorias atendendo aos investimentos em curso, ou pelo menos anunciados,
mas cujos impactes ainda não se fazem sentir de modo significativo. Acresce que os problemas
de acesso à água não se esgotam nos quantitativos disponíveis ao alcance das pessoas.
Devem também ser perspectivados tendo em conta a sua qualidade e o seu preço. A
informação disponível, ainda que de difícil objectivação, aponta para muitas insuficiências na
qualidade e nos preços elevados para muitos dos que precisam de recorrer ao mercado
informal da água.
A cobertura de saneamento básico ronda os 30% da população e, como se sabe, a “água suja
é a segunda maior causadora de mortes de crianças em todo o mundo” (PNUD, 2006). Talvez
por isso em cada mil crianças que nasceram em Angola, em 2005, morreram 133.5 (African
Development Bank, 2006), constituindo uma das mais elevadas taxas de mortalidade infantil do
Mundo. Uma taxa de mortalidade infantil deste nível e os persistentes problemas de saúde
pública, como é o caso paradigmático da cólera, ajudam a explicar uma esperança média de
vida à nascença, em 2005, de 41.4 anos, ou seja, das mais baixas do Mundo81.
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Os dados mais recentes publicados pela OMS (2009) e de outras organizações internacionais mostram, neste domínio, a
persistência de indicadores muito desfavoráveis para Angola.
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Ocupar a 161ª posição no índice de desenvolvimento humano, num universo de 177 países
(PNUD, 2006), parece ser, em face destes dados, um desenlace normal. Claro que outros
factores contribuem para esta situação e, em parte, são a causa mais visível. É o caso da
guerra civil com que Angola conviveu de modo contínuo nas três últimas décadas do século
passado.
Estes indicadores lançam um sério desafio à acção política, na definição de objectivos e
prioridades a prosseguir, inscrevendo a governação da água como dimensão nuclear na
promoção de um desenvolvimento sustentável. Analisar o modo como é gerida obriga a olhar
para múltiplos aspectos que condicionam ou definem a acção e as prioridades políticas.
Ao longo deste trabalho tornou-se evidente como o papel das diferentes estruturas, organismos
e serviços tutelados pelo Ex-Ministério da Energia e Águas, governos provinciais ou
administrações locais, tem sido muito incipiente no abastecimento de água potável. Esta
incapacidade institucional tem originado a proliferação descontrolada de um sector privado,
que assume diferentes níveis de estruturação: da lógica empresarial à venda informal para
subsistência. Em qualquer dos casos o que ressalta de modo mais evidente são os altos preços
da água praticados neste mercado privado, afectando sobretudo as franjas mais vulneráveis
da população. Esta situação tem fortes repercussões nos indicadores de desenvolvimento do
país, nomeadamente em relação aos graves problemas de saúde pública82.
Procurou discutir-se as múltiplas dificuldades de acesso à água a partir do esforço despendido
em recursos (de tempo e financeiros) para a obter e do grau de condicionamento (pessoal,
social e económico) que a natureza do seu acesso provoca. O que resultou dessa análise foi o
alto esforço de recursos e o grande condicionamento social para se dispor de água, a que se
associa uma baixa confiança no sistema institucional encarregue da sua gestão.
Um marco importante para a governação da água em Angola foi a publicação, em 2002, da
lei da água; contudo este dado novo não desencadeou uma expectável dinâmica de
governação. Aos argumentos de ordem cultural e política, juntam-se outros de natureza
operacional. A sua não regulamentação, passados mais de seis anos após a entrada em vigor,
bem como a não criação de estruturas técnico-administrativas e a ausência de instrumentos de
planeamento e de gestão previstos nessa lei, ilustra a sua irrelevância cultural, sócio-económica
e política.
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Como se depreende de mais uma notícia recente: “Viana: populares usam água de esgotos para consumo” (Angonotícias;
2009.09.29).
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O caso do sucessivo adiamento da criação do previsto Instituto de Recursos Hídricos não pode
deixar de ser visto como um bloqueio à modernização do sector. Com efeito, a criação desta
estrutura, desde que dotada de capacidade técnica e administrativa constituiria um
sobressalto positivo, de eficácia e de transparência para o sector. Admite-se que, no actual
quadro de fragilidade institucional, este instituto pudesse acumular as atribuições inerentes a
uma autoridade nacional e a de regulador, acompanhando a actividade das entidades
gestoras e procurando disciplinar e fiscalizar o mercado privado da água.
Formalmente, como resulta da Lei de Aguas, as bacias hidrográficas emergem como unidades
de planeamento e de gestão dos recursos hídricos, embora o “Plano de Acção Estratégico do
Sector das Águas”, enquanto documento orientador para o sector, não reflicta essa opção. De
facto preconiza planos de acção estratégicos a nível provincial e apresenta uma
programação de investimentos de curto e médio prazo que tem por base administrativa as
províncias.
A pergunta que se impõe é a de saber qual é a relevância atribuída às bacias hidrográficas,
enquanto unidades de planeamento e de gestão, e o papel reservado às previstas autoridades
de bacia, tendo em conta o quadro institucional vigente e a praxis política dominante.
No âmbito regional, sobretudo no seio da SADC, está na ordem do dia a cooperação entre
Estados com bacias hidrográficas partilhadas, nomeadamente na institucionalização de
mecanismos para a resolução de diferendos. A integração regional em curso pode retirar
muitas das discussões do plano bilateral e colocá-las num patamar multilateral, embora subsista
a dúvida de tal possibilidade, não só pelas urgências de curto prazo em que muitos Estados
estão mergulhados, mas também por uma história avessa à diluição de fronteiras.
Esta necessidade de cooperação entre Estados, unidos por rios transfronteiriços, e a promoção
da sua gestão conjunta não podem, no actual contexto regional, deixar de ser encaradas,
também, como factores decisivos do complexo de segurança da África Austral. O que
aconselha a assunção clara de uma doutrina de soberania em relação aos recursos hídricos,
para não se enveredar por arranjos pontuais contingentes, que podem degenerar em acções
assentes nas relações de poder e de força. Muitas das dificuldades inerentes a processos deste
tipo remontam a contingências histórico-políticas que estiveram na origem dos actuais países,
mas seria falacioso inscrevê-las apenas como heranças coloniais. As linhas de fronteira são disso
exemplo: hoje tão ou mais sacralizadas, apesar de inúmeras indefinições territoriais e dúvidas
jurídicas.
O movimento económico e político de associação/integração regional dos Estados, como
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tendência generalizada de resposta aos fenómenos da globalização, apesar de incipiente,
encerra diversos paradoxos históricos e doutrinários. Angola, por exemplo, parece ter
embarcado nesse movimento contrariando uma vontade (e porventura necessidade) de
afirmação autónoma no contexto regional.
A tomada de decisões em prol de uma gestão integrada dos recursos hídricos, que promova e
defina uma estratégia de uso eficiente da água e da sua conservação, não pode ignorar a
realidade sócio-económica, política e institucional com que o país se confronta. Mercê de
diversas contingências históricas decorrentes dos processos de colonização, de descolonização
e de formação do Estado, Angola enfrenta grande carência de infra-estruturas e de
equipamentos. É particularmente notória essa insuficiência no abastecimento de água e no
saneamento básico. A par desta carência assiste-se a uma forte e desequilibrada
concentração de populações e dos correlativos fenómenos de desordem urbanística nos
principais centros urbanos, dificultando uma assunção colectiva de promoção e uso de bens
púbicos.
As carências atrás referidas, o desequilíbrio territorial e populacional assinalado e o caldo
cultural e político cristalizado constituem factores determinantes que emperram a promoção
de uma maior coesão social e dificultarão a concretização das metas estabelecidas, em linha
com os “Objectivos do Milénio” adoptados pelas Nações Unidas.
O direito à água inscreve-se no quadro dos direitos humanos, a montante de muitos outros,
prestando-se a formulações político-filosóficas voluntaristas. No entanto, a formulação de justas
intenções não assegura necessariamente boas realizações. Importa que as populações
internalizem os custos dos recursos hídricos, contribuindo para o seu uso eficiente e para a sua
conservação. Este aspecto deve merecer bastante atenção, uma vez que os “usos comuns”
previstos na Lei de Águas ficam isentos de tarifas, embora outros documentos oficiais defendam
uma política tarifária para todo o tipo de usos, prevendo inclusive a existência de “tarifas
sociais”. Em todo o caso o pagamento da água só tem tido expressão no mercado informal.
Exige-se, assim, uma gestão apta a enfrentar o crescimento em curso da população e o
inevitável aumento do consumo de água, contribuindo para que não se confirme a tendência
associada a países com dificuldades de acesso à água: fortes crescimentos demográficos dos
mais pobres e aumento do consumo de água dos mais ricos. Lembre-se que Angola regista os
consumos per-capita mais baixos da Região.
As considerações que têm vindo a ser expostas apontam para a possibilidade de se
equacionar o sector das águas a partir de um conjunto de oportunidades e de riscos. Essa
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tentativa de sistematização é apresenta no Quadro 5. Não se trata de uma enumeração
exaustiva, mas apenas de um exercício que ajude a discutir a governação dos recursos hídricos
em Angola e contribua para o desenvolvimento de uma praxis sistemática de pesquisa neste
domínio. Só desse modo se identificarão, com fundamento empírico, as oportunidades e os
riscos na gestão dos recursos hídricos em Angola.

Quadro 5. Oportunidades e riscos na gestão dos recursos hídricos (RH) em Angola
OPORTUNIDADES
Nível de reservas hídricas no contexto regional

RISCOS
Permanência de um sistema institucional frágil

Existência de uma lei da água

Não regulamentação e aplicação da lei da água

Existência de instrumentos de planeamento e de
gestão de âmbito regional

Adiamentos na criação do Instituto de Recursos
Hídricos

Existência de know how e de centros de pesquisa
em países vizinhos e da CPLP

Não criação de diversas estruturas técnicas e de
gestão previstas

Existência de um plano estratégico para o sector

Não realização dos documentos orientadores de
planeamento e de gestão previstos,

Investimento em infra-estruturas de abastecimento
de água e de saneamento

Carência de quadros científicos, técnicos e
profissionais

Ritmo acelerado no crescimento do Produto Interno
83
Bruto

Consagração de princípios de difícil tradução prática
Formulação irrealista de metas que tendem a erodir a
confiança nas instituições
Ausência de iniciativas em que se perspective a bacia
hidrográfica como principal unidade de planeamento
e de gestão
Não efectivação de pressupostos de gestão
preconizados na lei da água

Uma vez que os “riscos” enumerados decorrem da vulnerabilidade do sistema institucional e da
pouca tradição na gestão integrada dos recursos hídricos importa, ainda, reflectir como
reforçar a capacitação institucional. Não basta anunciar ou dotar as instituições de recursos
financeiros, há uma necessidade de inovar e de adaptá-las de modo a conseguirem cumprir as
metas que se propõem atingir. Este objectivo exigirá um conhecimento aprofundado do
funcionamento das instituições actuais e do tipo de relação estabelecida com as populações
e da expectativa destas relativamente às instituições.
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O ano de 2009 será provavelmente uma excepção a esta tendência. Ver nota 80, nesta conclusão.
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Erigir essas estruturas pressupõe que se repense as suas configurações: diagnosticando
bloqueios locais e equacionando estruturas e tipos de gestão que melhor se adeqúem a esses
contextos. Cremos tratar-se de um dos grandes desafios que se coloca à governação da água
em Angola, ancorado na necessidade de se estabelecer uma relação de confiança entre as
instituições e a população.
As potencialidades que o país encerra e as vulnerabilidades que exibe não podem ser
desligadas de uma história recente muito marcada por um prolongado conflito militar
devastador que, como se sabe, se alimentou de voracidades e perversidades de natureza
interna, regional e mundial. Em todo o caso as idiossincrasias de Angola não decorrem apenas
dessa história recente, devem também ser perscrutadas num ethos cultural e político que se foi
moldando, reflectido nas dinâmicas sócio-económicas e nos quadros de vida que conformam
o país hoje. Ressaltaremos três marcas identificadoras que se evidenciam nesse ethos/habitus
(Figura 13): urgência na construção do Estado social, persistência de mecanismos
informais/tradicionais e início de um processo de integração regional,
Figura 13. Quadros mentais e dinâmicas sociopolíticas prevalecentes em Angola

Persistência de
mecanismos
informais
[desvalorização da
lei/Estado de direito]

ethos
do
país
Urgência de construção do
Estado
[capacitação institucional é vital
para superar carências e travar
desigualdade de acesso]

Emergência de integração
regional
[facilitador, por exemplo, da
gestão integrada dos RH, mas
incongruente com a necessidade
de consolidação do Estado]

À necessidade de construção do Estado social, leia-se reclamação por instituições eficazes que
contribuam para a satisfação de padrões de vida associados, em regra, a sociedades demoliberais e de democratização do consumo, como sejam a garantia de igualdade de direitos
individuais, o acesso a equipamentos e serviços sociais (justiça, saúde e educação), a
possibilidade de usufruir de bens de consumo e de níveis aceitáveis de conforto. Esta exigência
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esbarra, contudo, no desprezo social a que estão votadas as instituições estatais. Desprezo em
parte decorrente de um estigma de ineficácia que lhes é associado, mas muito ancorado
numa predisposição, ou habituação, de valorização ou de aceitação tácita, de um modus
operandi informal e de instrumentalização das instituições.
Estes dois pólos – exigência de instituições e desprezo ou descrédito das mesmas - alimentam
uma tensão que tem favorecido a persistência de mecanismos informais/tradicionais,
dificultando a afirmação das instituições no papel que lhe é exigido enquanto instrumentos de
acção do Estado. E, como se sabe, este caldo sócio-cultural amplifica a margem de
discricionariedade e de arbitrariedade. Terreno fértil para a permanência e o desenvolvimento
de mecanismos informais e/ ou “tradicionais” a que famílias e empresas dificilmente podem
escapar. Há, ainda, que contar com o pressuposto do enfraquecimento do Estado associado à
integração regional que, do ponto de vista cultural e político, emerge como uma
inevitabilidade algo prematura84 .
O ethos atrás referido, e a incongruência que transporta, encerra um risco de desestruturação
social. Este risco pode ser camuflado, no curto prazo, por uma dinâmica de crescimento
económico, típica de situações de pós-guerra e assente na conjuntura, mas não deixará de ter
reflexos na coesão social e económica da sociedade.
O caso de Angola pode, assim, ser preconizado como sui generis no contexto dos países em
desenvolvimento, uma vez que reúne requisitos que o podem tornar modelar em termos
analíticos. Esse carácter modelar de Angola decorre, ainda, do país apresentar um grau
considerável de efervescência, apesar de parecer cristalizar-se num sistema político de tipo
patriarcal. Assistir-se-á, certamente, a uma tensão entre permanências e rompimentos. O
resultado desta tensão passará, antes de mais, pelas prioridades e pelo perfil da acção
governativa85, em particular nos domínios da educação e do ambiente. Passará, também, pela
disponibilidade de aperfeiçoamento do Estado de Direito, onde a efectiva autonomia do
poder judicial joga um papel decisivo.
O que torna o caso da água em Angola interessante e porventura paradigmático, do ponto de
vista metodológico é, antes de mais, o facto do país dispor de uma situação privilegiada em
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É certo que ainda distante do quotidiano da generalidade da população. Angola, aliás, tem tomado medidas que visam retardar o
impacto do processo de integração económica em curso.

85

Isto não significa um desprezo pela importância da chamada sociedade civil, significa apenas que esse papel far-se-á sentir,
preferencialmente, na capacidade de influenciar a definição deste perfil e acção governativas. De facto, não é desprezável o papel
que pode representar a acção de uma imprensa livre, se tiver expansão nacional, das igrejas, das universidades e das associações
cívicas.
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matéria de recurso hídricos no contexto regional. Apesar desta relativa abundância o seu
acesso tem sido muito difícil e fonte de diversos bloqueios, só explicáveis pelas incongruências
do ethos que moldam o país, gerador de disfunções na sua governação. A interrogação que
ressalta, por fim, é a de saber que (re)configurações institucionais podem contribuir para: i) o
acesso a água potável pela generalidade da população ii) o fomento da gestão integrada e
sustentável dos recursos hídricos. Deve notar-se que trabalhar em prol destes objectivos não se
afigura compatível com a importação acrítica de modelos formatados para outros contextos.
Pelo contrário, apela a soluções de governação inventivas, assentes numa cultura de
proximidade e de confiança entre instituições (político-administrativas e gestoras) e a
população.
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