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OKACOM empenha-se em partilhar informação sobre a água por forma a reduzir o impacto
das cheias e da seca nas populações que vivem ao longo do rio Cubango
A Comissão Permanente das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Cubango (OKACOM) reuniu-se
no dia 26 de Maio de 2010 para debater questões pertinentes que visam uma melhor gestão da Bacia
Hidrográfica do Okavango. Este encontro foi precedido por outros encontros dos Grupos de
Trabalho da OKACOM e do Comité Técnico Directivo da Bacia do Cubango. Entre os assuntos
discutidos nesses econtros, o mais pertinente e trascendental foi o concenso obtido em estabelecerse um protocolo que visa partilhar a informação em torno do rio que venha ajudar os três Países e
as comunidades a estarem preparadas a lidar com o impacto dos eventos climáticos extremos tais
como cheias e secas.
Considerando que o Rio Cubango tem a sua nascente em Angola, passa pela Namíbia e termina em
Botswana, chuvas torrenciais num determinado País podem transformar-se em cheias a atingirem
Países rio a jusante. Pelo que, avisos atempados sobre o aumento dos níveis do caudal do rio
permitirão aos Países a jusante a estarem preparados e evitarem desta feita o impactos pior,
nomeadamente percas de vidas humanas, gado e impacto negativo junto dos Agricultores locais e
do sector turisticos.
Sub-sequentemente a Comissão deliberou sobre os resultados da Análise Diagnóstica
Transfronteriça da Bacia Hidrográfica do Rio Okavango, um documento chave a ser apresentado
pela OKACOM que informa a preparação do Programa Estratégico de Acção para a bacia.
A Comissão também entendeu honrar e galardoar os Comissários reformados, reconhecendo desta
maneira a sua contribuição ao desenvolvimento da OKACOM e o empenho a longo termo dos
paises ribeirinhos a uma gestão sábia da bacia.
Neste encontro a OKACOM reconheceu a consideravel contribuição dos seus parceiros de
desenvolvimento ao longo destes anos, contribuição financeira num montante próxiom dos 20
milhões de dólares americanos. Os governos da Suécia e dos Estados Unidos, o Programas das
Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Programa Alimentar e da Agricultura das Nações Unidas
e a Facilidade Global para o Ambiente, concordaram em continuar com a parceria de longa duração,
complementando os eforços dos governos dos três Estados em melhorar a gestão da bacia e o nível
de vida das populações nos três Estados.
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