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INTRODUÇÃO
A Comissão do Curso de Água do Zambeze (ZAMCOM) em colaboração com os seus
parceiros, realizará este ano o Fórum Anual das Partes Interessadas da Bacia do
Zambeze, de 8 a 9 de Outubro, em Lilongwe, Malawi. 

O Fórum das Partes Interessadas da Bacia reúne aqueles que têm interesse na Bacia do
Rio Zambeze para partilhar informações e experiências em torno de um tema
selecionado.

HISTÓRICO
A Comissão do Curso de Água do Zambeze (ZAMCOM) é uma das principais organizações

de bacias hidrográficas na África. Foi estabelecida em 2014 como uma organização

intergovernamental que reúne oito Estados Ribeirinhos. Os Estados Ribeirinhos são

Angola, Botswana, Malawi, Moçambique, Namíbia, Tanzânia; Zâmbia e Zimbábue. A base
para a cooperação na Bacia é o Acordo sobre o Estabelecimento da Comissão do Curso

de Água do Zambeze, assinado em 2004 e tendo entrado em vigor em 2011. A Comissão

está sediada em Harare, Zimbábue.

A visão e a missão da ZAMCOM baseiam-se em aspirações regionais, na Estratégia de

Gestão Integrada dos Recursos Hídricos e no Plano de Implementação da Bacia do Rio

Zambeze; e o Acordo da ZAMCOM. A visão prevê um futuro caracterizado pela utilização

equitativa e sustentável da água para a justiça social e ambiental, integração regional e

benefício económico para as gerações actuais e vindouras. Na prossecução desse futuro,

a ZAMCOM empenha-se na promoção da utilização equitativa e razoável dos recursos

hídricos do Curso de Água do Zambeze, bem como a gestão eficiente e o

desenvolvimento sustentável destes.

No Acordo, a participação das partes interessadas é providenciada como um dos

princípios fundamentais da ZAMCOM para uma cooperação reforçada. A fim de legitimar

e ter a custódia inclusiva, apropriação e planeamento inclusivo de produtos, resultados e

produtividade, a participação das partes interessadas é fundamental na ZAMCOM. Nessa

vertente, os processos da ZAMCOM baseiam-se em uma abordagem sólida e consultiva

que edifica continuamente a confiança entre as partes interessadas e atende às

expectativas das partes interessadas e dos Estados Ribeirinhos. A consulta e participação

de organizações governamentais, não governamentais e da sociedade civil ligadas à

gestão e desenvolvimento da água e recursos relacionados na Bacia Hidrográfica do

Zambeze estão no centro da abordagem global. 

Entre os instrumentos da Comissão para envolvimento e engajamento das partes

interessadas estão os Comitês Nacionais de Coordenação das Partes Interessadas (NASC)



e o Comitê de Coordenação das Partes Interessadas da Bacia (BASC). O Fórum das Partes

Interessadas em toda a Bacia provê uma plataforma mais ampla - além dos comitês

nacionais - para a interação das partes interessadas em toda a bacia. O Fórum acolhe

todas as partes interessadas, incluindo as organizações e instituições interessadas em

trabalhar com os Estados Ribeirinhos na bacia.

O OBJECTIVO DO FÓRUM DAS PARTES INTERESSADAS DA BACIA
O objectivo do Fórum é reunir representantes das partes interessadas com interesses na
gestão e desenvolvimento da água e recursos relacionados na bacia para partilhar
conhecimentos e experiências; e fornecer conselhos e insumos que contribuam para as
iniciativas da ZAMCOM e o desenvolvimento da Bacia do Zambeze. 

O foco deste ano será do Nexo da Água, Energia, Alimentos e Ecossistemas (NAEAE)
para Benefícios Socioeconómicos na Bacia Hidrográfica do Rio Zambeze.

Com as mudanças climáticas, o aumento da população e a demanda para os recursos
naturais exauridos- o planeamento coordenado e a implementação de iniciativas de
desenvolvimento estão se tornando cada vez mais importantes. As secas recentes na
região tiveram um enorme impacto sobre a segurança energética e alimentar na região,
que dependem da água e dos serviços ecossistêmicos - demostrando claramente a
necessidade de coordenar os métodos como abordamos os desafios entre os sectores. 

A nível regional, o Plano de Acção Estratégico Regional da SADC para a GIRH IV (SADC
RSAP IV) reconhece o Nexo AEAE como uma abordagem chave ao alcance da segurança
alimentar, hídrica e energética. Vários parceiros na Bacia do Rio Zambeze também
começaram a analisar a abordagem do nexo no contexto da bacia. A abordagem do nexo
promove a maximização de interdependências e sinergias entre os três sectores, a fim de
aumentar a eficiência, viabilidade de projectos e garantir a sustentabilidade. 

Este 3º Fórum de Partes Interessadas da Bacia do Zambeze está, portanto, organizado
para desenvolver os processos regionais e actividades da bacia, a fim de identificar
oportunidades de abordagem do nexo para a erradicação da pobreza, inclusão social,
equidade de género e desenvolvimento económico na implementação do Plano
Estratégico para Bacia Hidrográfica do Zambeze.

Objectivos do Fórum
O objectivo geral do 3º Fórum é interrogar a abordagem do Nexo AEAE com o objectivo de
acelerar a realização de benefícios económicos na Bacia do Rio Zambeze.

Objectivos específicos são:

 Reforçar a consciencialização e aprimorar o conhecimento sobre como o nexo AEAE pode

abordar os desafios de desenvolvimento na bacia e apoiar a implementação do Plano

Estratégico para a Bacia do Rio Zambeze;

 Partilhar experiências e oportunidades da abordagem do nexo AEAE em bacias

partilhadas 



 Identificar lacunas, desafios e oportunidades na implementação da abordagem do Nexo

AEAE

 Desenvolver estratégias e acções que facilitem a aplicação prática da abordagem do

NEXO pelas partes interessadas da Bacia do Rio Zambeze (BRZ).

 Iniciar um processo de identificação de investimentos do nexo, a fim de contribuir para a

visão da ZAMCOM

Resultados do 3º Fórum
Os principais resultados do 3º Fórum são:

 Uma maior e clara compreensão e apreciação do conceito do nexo água-energia-

alimento-ecossistemas

 Melhor conhecimento do valor acrescentado da abordagem do nexo, no desenvolvimento

sustentável (social, económico e ambiental) e na abordagem dos desafios na Bacia.

 Compreensão do papel e das interdependências dos sectores da AEAE nos processos

multilaterais, incluindo Planeamento, sector privado e organizações da sociedade civil,

entre outras partes interessadas (mulheres e jovens) na implementação da abordagem do

nexo

 Identificação de intervenções estratégicas, oportunidades e benefícios socio-económicos

na implementação da abordagem do nexo AEAE 

 Identificação de investimentos do nexo e lista de potenciais projectos financiáveis para

operacionalizar a abordagem do nexo

O PROGRAMA DO FÓRUM DAS PARTES INTERESSADAS DA BACIA  
O programa incluirá os seguintes subtemas:

 Mecanismos de apoio à decisão para segurança AEAE

 Oportunidades e investimentos do Nexo

 Gestão de Ecossistemas para Água, Energia e Segurança Alimentar

 Governança do Nexo

Um programa detalhado para o fórum das partes interessadas será enviado a todos os
participantes registados.

WHO SHOULD PARTICIPATE?
 Representantes dos Comitês de Coordenação Nacionais de Partes Interessadas (NASCs);

 Parceiros da ZAMCOM e seus constituintes;

 Parceiros de Cooperação Regionais e Internacionais; e,

 Interessados intersectoriais, incluindo a Maquinaria do Gênero. 



ONDE E QUANDO?
 Segunda e Terça-feira, 8 – 9 de Outubro de 2018, Lilongwe, MALAWI. Local a ser

comunicado no devido tempo.

CUSTO DE PARTICIPAÇÃO
A ZAMCOM irá apoiar dois participantes nomeados por cada Estado Ribeirinho através dos
Comités de Coordenação Nacional das Partes Interessadas (NASCs). Os parceiros e os seus
constituintes, bem como dos intervenientes cuja participação não é apoiada pela ZAMCOM,
devem cubrir os seus próprios custos de (alojamento, subsistência e tarifas aéreas). Nenhuma
taxa de inscrição é necessária.

REGISTO E PRAZOS
Os interessados em participar no Fórum devem expressar o seu interesse contatando as
seguintes: 

1. Sra. Leonissah Munjoma - leonissah@zambezicommission.org; 

2. Sra. Majohn Hambira - Majohn@zambezicommission.org;

3. Sra. Thembie Dube - Thembie@zambezicommission.org; zamcom@zambezicommission.org;

4. Sra. Chipo Zimbowah – Chipo@zambezicommission.org.   

Por favor, preencha o formulário fornecido indicando: Nome, Organização, endereço físico,
endereço de e-mail e número de telefone. A confirmação da participação deve ser enviada
até Sexta-feira, 31 de Agosto de 2018. Como as vagas são limitadas, o registo será feito por
ordem de chegada.

VIAGEM E ALOJAMENTO
A ZAMCOM fará reservas de viagens e alojamento para os participantes apoiados. 

As reservas de viagem e alojamento para participantes autofinanciados será da sua
responsabilidade. No entanto, a ZAMCOM estará disponível para apoiar com informações
conforme apropriado. Os detalhes de contato do local real serão fornecidos no devido tempo.
Quando estes detalhes forem disponibilizados, os participantes autofinanciados poderão
contatá-los directamente, indicando que estarão presentes no Fórum de Partes Interessadas
da Bacia do Zambeze para a obtençaõ duma taxa negociada.


