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Resumo 

 

O autor trouxe a tona que o problema da estabilização, hipótese de uma 

resolução antecipada da crise e a consequente aceleração da taxa de desenvolvimento 

efectivo dos recursos hídricos no século XXI para os países em desenvolvimento (caso 

de estudo Angola), é no uso racionalizado apesar da bacia hídrica que circunscreve a 

região, e isto reflectira-se especialmente importante para os países membros da União 

Africana, porque as reformas económicas, bem como a segurança alimentar, o bem-

estar da população, os aspectos sócio-ambientais e económicos da gestão da natureza e a 

protecção do ambiente dependem disso nestes países e Angola pelo seu potencial 

hídrico é o calcanhar de Aquiles, sobre resiliência visando a sustentabilidade. 

 

Palavras-chave - Recursos, hídricos, gestão. 

 

Abstract 

 

Simão Antonio Lamba has shown up that the problem of stabilization, there is an 

early exit from the crisis and the consequent acceleration of the rate of effective 

development of water resources in the 21st century for developing countries (case study 

Angola), its importance, which will be especially important for the member countries of 

the African Union, because economic reforms, as well as food security, the well-being 

of the population, the socio-environmental and economic aspects of nature management 

and environmental protection depend on it in these countries and Angola for its water 

potential is the Achilles heel, about resilience in sustainability. 
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Na introdução, justifica-se a relevância do estudo, determinando-se a finalidade 

e as tarefas do trabalho, mostramos a novidade científica e o significado teórico e 

prático dos resultados obtidos. 

Aspectos teóricos e metodológicos do uso dos recursos hídricos, a essência 

económica do potencial de recursos do país (Angola) e as características de sua 

economia de mercado são considerados na primeira actualização como bases teóricas e 

metodológicas de uso dos recursos hídricos, bem como os rumos do uso dos recursos 

naturais e possíveis danos aos recursos hídricos, os critérios e indicadores de eficiência 

económica do uso do potencial dos recursos. 

Tabela 1 - Disponibilidade de água de países individuais do mundo  

 

Fonte: WWAP/Unesco 
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Fonte: WWAP/Unesco 

Na tabela 1 – Países com mais água per capta e os paises com menos recursos 

hídricos no planeta terra. 

 Actualmente, a categoria de recursos hídricos, em regra, inclui as águas doces e 

pouco mineralizadas, que, atendendo ao cumprimento de requisitos no domínio da 

protecção das águas, são utilizadas pela população e diversos sectores da economia ou 

podem ser usado no futuro previsível. 

Os recursos hídricos pertencem principalmente à categoria de recursos naturais 

renováveis. Ao mesmo tempo, eles devem ser usados de forma a excluir a possibilidade 

de mudanças irreversíveis no estado do meio ambiente. 
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As principais fontes de recursos hídricos são: 

 Águas naturais de superfície; 

- Água doce subterrânea. 

Fontes adicionais de recursos hídricos actualmente utilizadas em quantidade 

limitada, mas sob certas condições, promissoras no futuro, são: 

 Águas subterrâneas mineralizadas e termais; 

- Águas costeiras; 

 Águas doces de geleiras (dependendo do desenvolvimento da tecnologia de 

transporte de gelo a longas distâncias); 

- Águas salgadas do oceano; 

- Alguns tipos de águas residuais. 

Os recursos hídricos são classificados: locais, regionais e globais. De acordo 

com sua afiliação, eles são agrupados em nacionais, interestaduais e universais. Os 

recursos hídricos são utilizados nas seguintes áreas, nomeadamente: 

- Abastecimento de água e saneamento; 

 Irrigação e rega de terras; 

 Calor e energia hidroeléctrica; 

- Transporte de água; 

- Pesca e piscicultura; 

- Uso de reservatórios; 

Hoje, no mundo, a gestão ambiental e a gestão dos recursos hídricos recebem 

atenção considerável. 

O conceito de gestão ambiental refere-se às ferramentas de gestão mais eficazes 

que oferecem uma oportunidade de regular o mecanismo organizacional da gestão 

ambiental no país. 

Na sequência, abordar a utilização dos recursos hídricos em condições da 

economia de mercado, será feita uma análise da utilização dos recursos hídricos dos 

países europeus: os actuais aspectos socioecológicos e económicos da gestão da 

natureza e protecção ambiental, a situação e as tendências no desenvolvimento dos 

recursos hídricos e a eficiência do uso dos recursos hídricos. Será considerado o 

potencial económico dos recursos hídricos dos países europeus, ou seja, uma abordagem 

estratégica. 
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Em terceiro, projectou-se uma justificativa para direcções prioritárias de 

melhoria da eficiência do uso de recursos hídricos dará uma avaliação do impacto dos 

recursos hídricos, uma abordagem metódica do autor para avaliar a importância dos 

recursos hídricos para a economia do país será implementada. São consideradas as 

possibilidades de melhoria do mecanismo organizacional e económico de uso racional, 

protecção e reprodução dos recursos hídricos e direcções prioritárias para a melhoria do 

estado ecológico dos recursos hídricos. 

As conclusões formulam os achados e os resultados mais significativos do 

trabalho de pesquisa. 

O trabalho de pesquisa, consiste em uma introdução, três processos, conclusão e 

uma lista de links de referência utilizados. Todas as partes estão logicamente conectadas 

entre si e com o tema do trabalho de pesquisa. 

Foi realizada uma análise do uso dos recursos hídricos em Angola. Considera-se 

a situação socioeconómica actual e as tendências de desenvolvimento, as características 

dos recursos hídricos, a eficiência da utilização dos recursos hídricos e a análise do 

potencial económico de Angola. 

Destacar que, Angola possui recursos naturais e hidroeléctricos significativos. A 

maioria das principais indústrias do país foi nacionalizada. O petróleo, produzido 

principalmente na costa do país, é essencial para a economia nacional. Refira-se que 

Angola partilha com a Nigéria o 1º lugar na África Subsariana em termos de produção e 

exportação de petróleo. Angola também ocupa o 5º lugar no mundo na produção de 

diamantes. O país possui jazidas de minério de ferro, fosfatos, cobre, ouro, gás natural e 

urânio. Muitos tipos de recursos naturais são de importância industrial. 

Se analisarmos a dinâmica económica de Angola para o período em estudo, podemos 

notar o seguinte: 

1. O PIB do país aumentou 44 vezes ao longo do período em estudo, e cresceu mais 

rapidamente nos anos 2000, atingindo o seu máximo em 2005 (20,5%), quando Angola 

começou a utilizar uma linha de crédito da China, com o objectivo de ajudar restaurar a 

infra-estrutura do país. Isto é de particular importância não só para Angola, mas para 

todos os países africanos. 

2. Da década de 1980 ao início da década de 1990. Houve uma estagnação significativa 

no crescimento económico de África, mas após este período, os resultados económicos 

melhoraram significativamente e o continente conseguiu recuperar o atraso. Entre 2000 
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e 2010, a taxa média anual de crescimento do PIB foi de cerca de 5%, com um aumento 

médio do PIB per capita de 2,5%. A renda per capita de quase todos os países africanos 

aumentou 46% em 2010 em comparação com 1995 [5] 

3. Em Angola, o PIB per capita cresceu a um ritmo mais lento devido à elevada taxa de 

crescimento populacional, e mantém-se bastante baixo, ascendendo em 2017, como se 

pode verificar pela candidatura, pode-se constatar que cerca de 7 mil dólares. 

Potencialmente, Angola é um dos países mais ricos de África com vastos territórios 

ocupados por terras férteis, os mais ricos recursos hidroeléctricos, reservas de petróleo, 

diamantes e outros minerais. No entanto, devido às duas ondas de crises globais (2008 e 

2012) e à queda dos preços do petróleo, o milagre económico de Angola começou a 

“evaporar” de forma acentuada. Em 2008, o mundo começou a crise financeira e 

económica, que se manifestou sob a forma de uma forte queda dos principais 

indicadores económicos na maioria dos países com economias desenvolvidas, que 

posteriormente se transformou numa recessão global na economia mundial. 

A emergência da crise está associada a uma série de factores: a natureza cíclica geral do 

desenvolvimento económico; super aquecimento do mercado de crédito e a consequente 

crise hipotecária; altos preços de commodities (incluindo petróleo); super aquecimento 

do mercado de acções. 

A segunda onda atingiu Angola em 2011–2012. devido a um surto de 

instabilidade na economia global, que foi acompanhado por uma elevada turbulência 

nos mercados bolsistas e por fortes flutuações no clima de investimento. Em grande 

medida, esta situação foi influenciada pela crescente tensão política e conflitos em 

diferentes partes do mundo, e os desastres naturais e humanos também contribuíram 

para a intensificação da onda da crise. 

Figura 1 - Dinâmica do desenvolvimento de África para 2003-2017.
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Fonte: African Economic Outlook 2016 - © OCDE 2016 

Durante este período, Angola, tal como a maioria dos países africanos, esteve 

fortemente dependente da baixa diversificação económica da produção, onde os 

principais componentes são a exportação de petróleo e diamantes. No entanto, devido a 

duas ondas de crises globais e queda dos preços do petróleo, o ambiente de ascenção 

económica de Angola começou a “evaporar” dramaticamente. 

Figura 2 - Preços do petróleo e termos de troca para os principais exportadores de 

petróleo na África, 2001-2017  

 

Fonte: African Economic Outlook 2016 - © OCDE 2016 

De acordo com a Reuters, os preços mundiais do petróleo vão flutuar na faixa de 

US$ 40 a US$ 50 por barril até pelo menos o final de 2018, enquanto em 2012 custou 

US$ 112 (Figura 2). Um preço tão desfavorável afecta negativamente o orçamento do 

país. A este respeito, o governo angolano começou a cortar gastos orçamentais, sendo 

que em 2015, este corte ascendeu a 17 mil milhões de dólares americanos. 

Anteriormente, a produção de petróleo representava aproximadamente 85% do PIB. O 

aumento da produção de petróleo proporcionou um crescimento económico superior a 

15% ao ano de 2004 a 2007. Neste contexto, a agência de rating Standard & Poor 

baixou a notação de crédito em moeda estrangeira de Angola de “BB-” para “B+”.  

 

Figura 3 - Dinâmica do PIB de Angola em relação aos países vizinhos do continente 

africano (em % ao ano)  
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Fonte: African Economic Outlook 2016 - © OCDE 2016 

A dinâmica do produto interno bruto (doravante denominado PIB) de Angola é 

apresentada na Figura 3.  
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energia e da agricultura ao ritmo necessário para um desenvolvimento socioeconómico 

resiliente face as mudanças. 

A presença de um número suficientemente grande de problemas inerentes ao uso 

da água em Angola indica que o processo de uso da água no país não é racional. Foi 

realizada uma análise dos fundamentos do uso racional da água; considerados os 

principais instrumentos económicos que influenciam o processo de uso da água, é feita 

uma visão geral da estrutura de gestão dos recursos hídricos. 

Actualmente, é necessário garantir o uso racional dos recursos hídricos, sua 

protecção contra a poluição e a degradação, bem como habilmente restaurá-los, 

multiplicá-los e controlá-los em benefício da sociedade humana. 

A urgência do problema da gestão da água é determinada pelo estado deplorável 

da indústria, e as repetidas tentativas de resolver problemas individuais não mudaram a 

situação como um todo. Os recursos hídricos como objecte de gestão são um fenómeno 

complexo e requerem uma abordagem especial para a formação de órgãos de governo 

com uma clara divisão de sua esfera de influência e responsabilidade. A principal 

desvantagem do sistema de gestão existente é a sua excessiva centralização. 

A análise mostrou que o uso eficiente dos recursos hídricos - o abastecimento 

central de água em Angola praticamente não está disponível para as áreas rurais de 

Angola e é extremamente subdesenvolvido nas cidades. A maioria da população do país 

está abaixo da linha de pobreza de 70% e actualmente o salário mínimo é de US$ 2 por 

mês. Nesse sentido, quase todas as áreas agrícolas existem sem abastecimento de água, 

e uma parte limitada delas utiliza outras fontes. 

A análise em segundo plano, mostra que os principais problemas do 

desenvolvimento da economia nacional de Angola são: 

 Queda dos preços do petróleo no contexto da crise financeira global; 

 Infra-estrutura desactualizada exigindo investimentos para seu desenvolvimento; 

 Baixo nível de desenvolvimento da esfera social; 

 Falta de integração financeira com os mecanismos do mercado internacional e 

existência de controle sobre os valores gerados para dinamiza-los como fundo. 

Perspectivas para o desenvolvimento da economia angolana em termos de 

desenvolvimento e uso efectivo dos recursos hídricos: 

 Desenvolvimento da pesca costeira e dos recursos da costa atlântica na zona 

económica exclusiva do país; 
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 Desenvolvimento de campos petrolíferos offshore; 

 Desenvolvimento do sector agrícola; 

 Desenvolvimento do complexo energético de Angola; 

 Desenvolvimento da zona turística e recreativa da costa atlântica; 

 Estímulo à actividade empresarial da população através dos instrumentos de apoio 

estatal; 

 Desenvolvimento do sector diamantífero. 

A análise ajudou a criar uma ideia da natureza das melhorias e do grau de 

concretização das ambições e planos no âmbito da “Aplicação de métodos de 

investigação para a utilização eficiente dos recursos hídricos de Angola numa economia 

de mercado”. Este estudo contribui para a identificação de futuras áreas prioritárias para 

Angola, que precisam de ser abordadas de forma a criar condições para o 

desenvolvimento sustentável até 2032. 

O estudo mostrou que Angola dispõe de todos os recursos necessários para 

diversificar a economia e, utilizando os recursos hídricos mais ricos, o país conseguirá 

ultrapassar dificuldades significativas provocadas pela crise. 
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