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Contextualização
Moçambique e o Zimbabwe partilham pelo menos cinco bacias ou sub-
bacias hidrográficas; nomeadamente Limpopo, Zambeze, Púngoè, Búzi 
e Save. As bacias do Púngoè, Búzi e Save, conjuntamente conhecidas 
como BUPUSA, são partilhadas exclusivamente pelos dois países e 
desaguam no Oceano Índico. O planeamento, desenvolvimento e 
gestão dos recursos hídricos de projectos nas bacias dos rios Púngoè, 
Búzi e Save dependem da cooperação entre os dois países.

A gestão das bacias hidrográficas partilhadas BUPUSA é orientada pelo 
Protocolo Revisto sobre Cursos de Água Partilhados na Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral (Southern Africa Development 
Community - SADC). O Protocolo foi assinado em 2000 para promover 
uma cooperação estreita para a gestão, proteção e utilização judiciosa, 
sustentável e coordenada dos cursos de água compartilhados; bem 
como para fazer avançar a agenda da SADC sobre integração regional 
e redução da pobreza. O Protocolo entrou em vigor em 2003 e apela 
para a necessidade de estabelecer instituições de gestão de  bacias 
hidrográficas, como comissões de bacias hidrográficas, comissões 
conjuntas de água e acordos de partilha de água.

Em 2002, os governos de Moçambique e do Zimbabwe estabeleceram 
a Comissão Conjunta de Água para tratar de questões relacionadas 
às bacias de BUPUSA. O JWC assessora os respectivos governos na 
conservação, desenvolvimento e utilização de seus cursos de água 

compartilhados. A visão para as três bacias é “bacias hidrográficas 
compartilhadas sustentáveis para todos”.

Os governos de Moçambique e do Zimbabwe assinaram um acordo de 
partilha de água da Bacia do Rio Púngoè a 11 de Jde 2016, enquanto 
um acordo para o Curso de Água do Búzi foi assinado a 29 de julho 
de 2019. Um acordo semelhante está em preparação para a Bacia do 
Rio Save. Vários Parceiros de Cooperação Internacional têm apoiado 
o planeamento e gestão conjunta do curso de água - a SIDA apoiou 
duas fases do Programa de Desenvolvimento e Gestão Integrada de 
Recursos Hídricos da Bacia do Púngoè (PP1 e PP2), o Programa de Água 
Transfronteiriço da SADC, financiado pelo Governo Britânico através 
do FCDO (antigo DFID), enquanto o Governo Alemão através do BMZ, 
apoiou o BUPUSA o projecto das tês bacias. A IUCN também apoiou 
a implementação do  projecto Construíndo Diálogo e Governança 
do Rio (BRIDGE) nas três bacias. Os dois países desenvolveram um 
roteiro para o estabelecimento de uma instituição da Tri-bacia que 
apoiará a cooperação transfronteiriça de água.

Gestão de  uso competitivos de água e  
dos ecossistemas associados nas bacias 
hidrográficas dos rios do Púngoè, Búzi e Save
O projecto de gestão  de usos competitivos de água dos ecossistemas 
associados nas bacias hidrográficas dos rios Púngoè, Búzi e Save visa 
a conservação, uso sustentável e mitigação dos riscos dos recursos 
hídricos transfronteiriços partilhados por Moçambique e Zimbabwe: 
Púngoè, Búzi e Bacias dos Rios Save. Estas três bacias estão 
localizadas ao longo do corredor da Beira, um importante corredor 
económico que liga o porto da Beira ao hinterland, com impactos 
associados ao meio ambiente.
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O projecto busca promover abordagens holísticas utilizando o nexo 
água-energia-alimento, com interesse específico em ecossistemas 
conectados. Tem como foco o desenvolvimento de capacidades 
de gestão de recursos hídricos e a formulação de estratégias 
participativas e comunitárias. Os resultados e impactos garantirão 
o aumento da cooperação transfronteiriça de água por meio da 
promoção de uma abordagem coordenada para a gestão de riscos 
de cheias e secas; integração desses riscos no processo de tomada 
de decisão; fortalecimento das capacidades de gestão da água; 
aumentar a autonomia e propriedade das comunidades na gestão 
de riscos relacionados à água e redução da vulnerabilidade das 
comunidades locais a cheias e secas.

Objectivos do Projecto
O objectivo do projecto é fortalecer a cooperação transfronteiriça 
e gestão dos recursos hídricos e ecossistemas associados para 
melhorar a segurança da água, resiliência às mudanças climáticas 
e meios de subsistência sustentáveis nas bacias compartilhadas do 
Púngoè, Búzi e Save, localizadas em Moçambique e no Zimbabwe.

Componentes do Projecto e e resultados: 
Existem três componentes do projecto. Estes, juntamente com os 
resultados associados, estão listados abaixo:

Componente 1: Aviso e mitigação de cheias e secas
Resultado 1.1: A gestão de cheias e secas nas bacias dos rios Púngoè, 
Búzi e Save é melhorada e os riscos relacionados são mitigados;
Resultado 1.2: Capacidade nacional e transfronteiriça melhorada 
para gestão integrada de cheias e secas.

Componente 2: Conservando e restaurando ecossistemas para 
meios de vida sustentáveis.
Resultado 2.1: Ecossistemas de água melhorados das bacias dos 
rios Púngoè, Búzi e Save para funções e serviços sustentáveis para as 
pessoas e a natureza.

Componente 3: Planeamento integrada das bacias dos rios 
Púngoè, Búzi e Save.
Resultado 3.1: O JWC de Moçambique e do Zimbabwe concorda com 
a estratégia e programa de recursos hídricos partilhados actualizados 
para a gestão conjunta baseada no ecossistema das bacias dos rios 
Púngoè, Búzi e Save.

Este projecto complementa os esforços nacionais para a gestão dos 
recursos hídricos dentro das bacias e outros projectos em execução, 
como o Projetco de Recuperação de Idai (IRP) para o Zimbabwe, o 
Projecto de Apoio à Acção Climática Aprimorada para  o Baixo Carbono 
e Desenvolvimento Resiliente ao Clima (SECA), o Projecto Cobstruindo 
Diálogo e Governação do Rio (BRIDGE) Fase 4 implementado pela 
IUCN, e o Projecto de Gestão Sustentável da Água Subterrânea da 
SADC-GMI nos Estados Membros da SADC.

Este projecto reconhece que as mulheres não estão adequadamente 
representadas em posições de responsabilidade dentro das 
organizações da sociedade civil e instituições locais, incluindo 
gestão de recursos hídricos, e que as mulheres enfrentam barreiras 
significativas para garantir os direitos aos recursos. As actividades 
deste projecto foram, portanto, definidas com o objetivo de garantir a 
igualdade de gênero na gestão dos recursos hídricos nas três bacias.

Arranjo instituicional para a implementação 
do Projecto
A execução e orientação estratégica do projecto serão da 
responsabilidade geral do JWC, composto por representantes do 
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de 
Moçambique e do Ministério das Terras, Agricultura, Pescas, Água e 
Reassentamento Rural do Zimbabwe. A União Internacional para a 
Conservação da Natureza é a agência de implementação do projecto, 
enquanto a GWPSA é a agência executora bilateral em nível regional. 
A implementação do projecto está sendo realizada pela Unidade de 
Implementação do Projecto (UIP), sediada na Administração Regional 
de Águas do Centro, Instituto Público (ARA-Centro, IP.), com escritório 
na Beira, Moçambique, enquanto o Comitê de Orientação do Projetco 
(PSC) auxilia e assessora na implementação do Actividades.

iucn.esaro

 Informação adicional, favour contactar:
Global Water Partnership Southern Africa (GWPSA)
333 Grosvenor Street | Hatfield Gardens | Block A | Pretoria 
South Africa

International Union for Conservation of Nature (IUCN)
333 Grosvenor Street | Hatfield Gardens | Block A | Pretoria 
South Africa

@IucnE+27 12 3428304-6

IUCN, International Union for Conservation of Nature

https://www.iucn.org/regions/eastern-and-southern-
africa/countries/south-africa

+27 12 430 2121/2/6/7

@GWPSAF GWPSAF

www.gwp.org/en/GWP-SouthernAfrica/

gwpafrica@gwpsaf.org

PÁGINA 2 DE 2

MAPA DE COBERTUTA DA TERRA NAS BACIAS DO PÚNGOÈ,  BÚZI  E  SAVE 


