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Do Projecto

O rio Okavango é uma das maiores fontes de vida da África
 Austral. O rio, que tem a sua origem no planalto chuvoso de
 Angola, constitui parte da fronteira sudeste com a Namíbia e ter-
mina na Bacia do Okavango – o maior delta interior do mundo, e o
maior pântano de água doce a sul do equador. Devido á
 variedade de ecossistemas compostos por florestas e zonas hú-
midas, a Bacia do Okavango é um ‘hot-spot’ global de  mudanças
climáticas, crescimento populacional, sobreutilização humana de
recursos naturais, conflitos sobre o uso dos solos, bem como pro-
cessos de transferência das terras. Existe uma necessidade ur-
gente para o fornecimento de conhecimentos científicos com vi-
sta á optimização do uso de terras e gestão de recursos. Através
do fornecimento de estudos científicos, o projecto de investigação
interdisciplinar ‘The Future Okavango’ (TFO) tenciona servir de su-
porte à utilização sustentável dos solos e na gestão de recursos
na bacia do Okavango; mais  propriamente nos países de Angola,
Botswana e Namíbia.  Desta forma, o projecto TFO analisará as
interligações entre intervenção humana e serviços fornecidos pe-
la natureza. O  entendimento melhorado destes aspectos contri-
buirá para a avalia- ção e valorização dos Serviços Ecossistémi-
cos e das utilizações diversificadas de solos dentro do seu
contexto  socioeconómico. Da mesma forma o projecto TFO tencio-
na identificar outras formas de melhoria da gestão de solos. 
Através de uma abordagem inovadora e transdisciplinar, o TFO
tem com objectivo suportar a já existente comunicação entre ci-
ência e tomadas de decisão, de forma á facilitação de
 implementações participativas dos resultados de investigação.
Resultados estes que se adivinham poderem ser altamente trans-
feríveis para outras regiões tropicais e sub-tropicais.      

Desafios do Okavango

• O forte crescimento da população humana juntamente 
com as mudanças de padrões de consumo provoca a 
intensificação do uso dos solos  

• Cenários de mudança climática pressupõem a deterioração
dos sistemas hídricos bem como o desregramento 
de processos da sua captação

• A procura global de recursos provavelmente afectará 
severamente regiões periféricas 

• A degradação que levará ao declínio do cinturão da 
floresta seca (Miombo) é vista como um dos principais 
pontos de rotura globais no que concerne ao declínio de 
biodiversidade, impactos no clima e nos ciclos 
biogeoquímicos de outras regiões

Objectivos do TFO 

• melhoria dos conhecimentos de gestão do uso das 

terras na bacia hidrográfica do Okavango – envolvendo 
os países de Angola, Botswana e Namíbia.  

• aplicação de uma abordagem transdisciplinar envolvendo
as partes interessadas em diferentes escalas. 

• analise de ‘ecosystem functions (ESF) and services 

(ESS)’ em cenários de mudança global
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