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O desenvolvimento sustentável tem como base uma gestão eficiente dos recursos naturais e neste caso 

específico, dos recursos hídricos. A água é a base da vida tanto do homem como dos animais, assim como de 

todas as actividades produtivas das quais o homem depende para a sua sobrevivência. Por isso, é crescente 

a importância da água, na conjuntura mundial, na sequência da constatação de que tal recurso, que parecia 

um bem livre e inesgotável, começa a escassear, pondo em perigo a sua sustentabilidade. No entanto, um 

problema que atenta contra o desenvolvimento sustentável da agua nos países em desenvolvimento é sua a 

contaminação por poluição causada pela falta de condições de saneamento, onde, 80% das doenças e 1/3 

das mortes são ainda causadas por água contaminada, tal como acontece Em Angola e específicamente na 

provincia do Huambo.  A fraca capacidade de resposta institucional às necessidades básicas de consumo de 

água, tem originado a proliferação descontrolada de um sector alternativo, com fortes repercussões nos 

indicadores de desenvolvimento do país e na persistência de graves problemas de saúde pública. Esta 

insuficiência contribui para colocar o país nos últimos lugares do índice de desenvolvimento humano das 

Nações Unidas. Esta situação se parece com a de Moçambique onde também o elevado crescimento 

económico e do encorajador progresso em termos de desenvolvimento alcançado pelo governo nos últimos 

anos, contrastam com a crescente carência de serviços básicos como o de abastecimento de água potável 

entre outros. Apesar desta semelhança, não sabemos quais são os factores que estão na base desta situação 

que condiciona o cumprimento dos objectivos de Desenvolvimento do Milénio de “reduzir para metade atá 

2015 a população sem acesso á água potável” nos dois países. Por isso, essa comunicaçao tem como 

objectivo fazer um estudo comparativo da Gestão dos Recursos Hídricos em Angola e Moçambique,   para 

refleção das causas que estão na base do problema e propor contributos. A metodologia consistiu na revisão 

da bibliografia disponível para análise e breve reflexão sobre princípios gerais que condicionam a 

apropriação dos recursos hídricos assim como a sua gestão sustentável, num contexto político cultural e 

sócio económico dos dois países. Do ponto de vista empírico, a pesquisa assentou na análise de diversas 

fontes documentais e na recolha directa de informação, tendo em conta a necessidade de contextualizar a 

hidro-geografia dos dois países na África Austral e conhecer as dificuldades e as causas de acesso à água. A 

pesquisa mostrou que, enormes esforços têm sido feitos pelos governos locais no sentido de universalizar o 

acesso água potável á todas as populações. 
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