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KEY MESSAGES FOR POLICYMAKERS

n The implications of climate change for the Limpopo River
Basin (LRB) system are serious and must be addressed
across the system

n Changes to how water resources are managed in the LRB
are imperative

n Positioned as a high-impact adaptation strategy, the
LIMCOM Integrated Water Resource Management
(IWRM) Plan will be key to building resilience to climate
change and should be explicitly acknowledged as such
throughout the LRB system

n Water scarcity, an existing characteristic of the LRB, is
growing — the need to increase basin water flows is
greater than ever

n Actions in one part of the basin have compounding
impacts throughout the system, thereby reducing overall
LRB resilience — scale and regional integration is
essential if high impact solutions are to be realized

n With its riparian countries, LIMCOM is critical, as a basin-
level institution, to enable the implementation of
resilience-building measures such as IWRM

n Usefully, LIMCOM can strengthen its knowledge base and
interpretive analysis to provide critical insights on how the
basin is changing, and how to manage that change 

n Empowered, decentralized water management — a core
principle of IWRM — can be achieved through
interpretive, critical analysis strategically disseminated to
inform increasingly complex decision-making processes
in the LRB

n It is imperative that LIMCOM’s IWRM Plan is renewed
and revised to include additional resilience building
aspects and responses to climate impacts

n The tenet of water conservation in high altitude rainfall
catchments should be central to the revised IWRM Plan

n A coherent, cooperative strategy for reversing land
degradation is needed to improve the LRB’s water quality
and prepare for the impacts of climate change

n The role of biodiversity as an indicator of a healthy
functioning ecosystem needs to be formally recognized
through policies around its restoration, conservation and
preservation, implemented on a transboundary
cooperative basis

n Water pollution, both surface and ground, must be
avoided — the principle of the ‘polluter pays’ cannot be a
license to continue to pollute; simple measures include
enforcing existing legislation on water licensing 

Executive Summary

The impacts of climate change on the Limpopo River Basin (LRB)
are likely to be a significant driver for changing the basin’s
landscape.  Transformative approaches to managing the LRB’s
key resource — water — are needed.  The resource is scarce, and
becoming more so, because of development pressures.  The
situation is serious; the LRB, in scientific terms, is a closed
system, meaning there is no water left to allocate.  Integrated
Water Resource Management (IWRM) is a climate change
adaptation and water resource management approach that is not
unknown in the LRB, albeit in policy rather than implementation
terms.  IWRM is embedded in the Limpopo Watercourse
Commission’s (LIMCOM) approach to water management,
guiding its goals, policies and strategies for disaster risk
management, water quality and allocation.  It is suggested that
the current LIMCOM IWRM plan can be strengthened by more
expediently focussing on the challenges on the ground and
precise interventions, rather than on idealizing IWRM and its
operationalization.  While drawing on IWRM principles such as
integrated decision-making and respect for resource benefit
sharing, the adoption of a more practical approach supports an
adaptive framework for river basin management.  A ‘no-’ or ‘low-
regret’ strategy for building resilience in the LRB highlights, for
example, the importance of strategies such as conserving high-
altitude catchments (to secure critical water flows for all) and
investment programs on local priority issues such as restoring
degraded land and areas of biodiversity.

Introduction

The Limpopo River Basin (LRB) and the four riparian countries it
supports (Botswana, Mozambique, South Africa and Zimbabwe)
are under developmental and environmental pressure.
Accelerated demand from socio-economic development and
urbanization means more and more water is being drawn from a
river basin system long since considered to be closed[1].  Pressure
on the supply of water makes the LRB particularly vulnerable to
the adverse effects of climate change and biodiversity loss, both
of which limit the ability of the basin to provide its key ecosystem
service – the provision of clean water.  Building resilience to
climate-related and other shocks in the basin requires natural
runoff into the rivers to be maintained and, wherever possible,
increased.

The imperative for opening up the water flows to increase
availability for allocation and for conserving already allocated water
is strong — even without the impacts of climate change.  Building
resilience to climate change and other stress factors in the LRB
will open water flows and conserve an already scarce resource.
This imperative is increasing as development related activities
accelerate in the LRB.  Agriculture, industry, mining and
urbanization are among those developments that are placing the
most pressure on the LRB’s resources now - and are expected to
continue into the future.  Multi-pronged approaches are needed
to build resilience.

The growing demand for water in the face of increasingly
limited supplies has seen a change in the way water is managed
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globally and this is increasing the complexity of water resource
management.  Changes in the world view of managing water
resources gave rise to the globally accepted approach of Integrated
Water Resource Management (IWRM), already integral to the
LIMCOM’s water resource management plans.  It now remains for
the LRB to facilitate investment in IWRM as a high impact
adaptation strategy across the basin.  Regional integration and
cooperation are essential to achieving scale and impact, thus
building basin-wide resilience.

A basin-wide approach requires the navigation of a complex
set of geopolitical, economic, and institutional issues, as well as the
competing sovereign interests that underpin national economic
growth.  As a transboundary system, the LRB faces additional
difficulties of information asymmetries and divergent water
management capacities.  LIMCOM’s mandate is to address some
of these issues through information sharing and building
cooperation between the riparian countries.  In this capacity,
LIMCOM has developed a framework of IWRM principles for the
basin, which considers the shared concerns of all the riparian
stakeholders[2].

Climate change heightens the need for new
approaches to water management

Climate change is further stressing existing resource scarcity.
Although climate change is typically discussed in future terms,
impacts are already being felt, particularly in Africa.  The continent
is experiencing the effects of increasing temperatures and extreme
events.

In the LRB, climate change is likely to cause additional stresses
through declining rainfall and increasing frequency and intensity
of extreme events[3].  Temperatures are rising across the basin,
especially in the interior (with high levels of certainty in the
projections)[3].  Higher temperatures result in declining land
productivity and surface water availability.  Degraded land is further
impacted by droughts and the land is often not able to absorb the
shocks of subsequent floods.

There is less certainty about the accuracy of rainfall projections.
The climate model ensembles provide different views of projected
rainfalls, with some indicating little change from present
circumstances, and others projecting significant declines[4].

These differing views notwithstanding, the climate changes in
the LRB will have the cumulative effect of decreasing water quality
and availability.  The water scarce LRB system, with its current
management and institutional framework, is far from able to absorb
these impacts.  Rapid biophysical impacts, which the natural
ecological cycles of the LRB cannot keep pace with, are occurring.
It is imperative that institutional transformations founded on
adaptive management frameworks occur in order to change the
way resources are managed in the basin.

The case for IWRM

Effective management for long-term water security, including the
conservation of available or allocated resources, necessitates an
equitable balancing of interests of many different water users.  This
is the fundamental concept behind Integrated Water Resources
Management (IWRM).  IWRM is guided by a set of principles and

processes which aim to improve the management of water to
increase economic and social efficiency while protecting the
environment[4].  Protecting the environment (biodiversity) in itself
leads to a greater provision of (cleaner) water.  Operationally, IWRM
involves applying knowledge from different disciplines, as well as
insights from diverse stakeholders, to implement efficient,
equitable and sustainable solutions to water management
problems that are invariably complex.  IWRM is globally acclaimed
and endorsed by many countries because of its integrative,
decentralized approach and consultative principles.  The approach
has, however, delivered only limited levels of success and impact
in developing countries[5].

In South Africa, despite considerable financial resources,
implementation of full IWRM practices remains elusive.
Nevertheless, there is a strong case for the positive impact of the
IWRM paradigm when based on the gradual adaptation of existing
management activities to tackle real problems[6].

The integrated management of water is not easy to execute
due to the varying responsibilities and controls over different parts
of the system and management processes[3].  Nonetheless, the
imperative for successful implementation of IWRM is stronger than
ever in regions such as the LRB given the existing and growing
scarcity of water, the multiple stresses on the system, and the
complexity of governance in a transboundary river basin.  Achieving
equity in balancing the interests of the many and diverse water
users that operate at multiple levels may be better achieved where
decentralized approaches are involved.  The value in this approach
is that it facilitates multiple and varied adaptive measures across a
system that include political and livelihood economies and an
integration of important system components such as biodiversity
and climate change into management objectives.

IWRM approaches[4] generally identify the following main
challenges of water management:
n Freshwater is a finite and vulnerable resource, essential to

sustain life, development and the environment;

n Water development and management should be based on a
participatory approach, involving users, planners and policy-
makers at all levels;

n Women play a central part in the provision, management, and
safeguarding of water;

n Water has an economic value in all its competing uses, and
should be recognized as an economic 

IWRM in the Limpopo River Basin

LIMCOM, ratified in 2011, was formally established to facilitate
improved transboundary management of the Limpopo River in
2012.  The institution developed an IWRM Plan that recognizes the
differentiated contexts of its riparian countries.  The IWRM
framework that LIMCOM has adopted focuses on the important
strategic areas of Water Governance, Water Management and
Water Resources Development[2].  Accepting that decision making
in the basin, particularly around water allocations and use, will
remain a political (and essentially sovereign) process within each
of the four riparian countries, LIMCOM has identified disaster
management, water quality and water allocation as strategic
objectives that require priority crosscutting interventions.
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Institutional, physical and socio-economic diversity
means that management approaches are not universal
in the LRB

Four countries with diverse land-use practices and different,
sometimes competing, socio-economic development policies and
pathways share the LRB’s water resource.  Growing water scarcity,
compounded by increasingly polluted water, and varied function
and scale of water usage across the countries, necessitates
collective management that concentrates on protecting river flows
and prioritizes equitable distribution amongst users.

One challenge is that platforms for stakeholder participation
are varied in form, function and strength in each of the riparian
countries.  Neither institutional mandates nor membership and
structures are aligned, posing constraints for basin-wide
stakeholder participation.

Legislative frameworks also vary between countries, with some
possessing more advanced water reforms than others.  Specifically,
LRB countries have implemented varying degrees of decentralized
water management, although Botswana has the most centralized
institutional framework for water management.

The systems-based Risk and Vulnerability Assessment carried
out by RESILIM in 2014[3] highlighted water scarcity as being one
of the key drivers of spatially differentiated vulnerability in the basin
- as is land degradation.  Land degradation is wide spread and
happens at local levels, often within communities, villages and
towns which are over utilizing resources.  It follows that reversing
land degradation and enforcing related policy would be most
effective if managed at similar local levels with responsibility and
accountability  being vested with local authorities and community
leadership structures.  Livelihood diversification and job creation
are an important aspect of such work.  The decentralized
approaches embedded in IWRM are, therefore, important to
reversing serious land degradation, as well as improving water
quality, which is currently poor in many parts of the basin.  Poor

water quality is particularly apparent around the upper reaches of
the Limpopo River in South Africa, Botswana, and Zimbabwe.
Mining impacts, such as acid mine drainage, effluent from poorly
functioning wastewater treatment plants and agricultural runoff are
the primary concerns to water quality.  The response likely to have
the greatest mitigating effect is an integrated ‘bottom-up’
approach based on principles of objectivity, fairness, and ground
level influences (top-down responses have been shown to be less
effective).  An integrated and bottom-up approach is illustrated in
Box 1.

Expanding LIMCO M’s IWRM Plan for resilience

LIMCOM’s current IWRM Plan is set to expire in 2015[2].  Its
strategic focus areas continue to be relevant and should continue
into the new IWRM Plan.  However, additional objectives will not
only enable sustainability of the basin’s resources, but will build
resilience in the face of additional stress factors such as climate
change.

As a central tenet, a critical, additional component is the
conservation of the highly productive runoff-producing areas.
Increasing and sustaining water flows within the basin can be
greatly assisted by the formal protection of high-altitude
catchments[3], concentrating on priority water catchments
throughout the basin.  The conservation of these strategic water
catchment areas (which are also biodiversity-rich areas) will
preserve areas with high runoff-producing potential while having
the benefits of protecting important biodiversity and maintaining
high water quality runoff.  In conserving these catchments,
combining land restoration with the provision of employment is
important.  In developing countries, where public budgets are
stretched between social needs, biodiversity conservation will be a
more viable action if it can provide jobs and meet sustainable
social-economic development goals.

POLICY BRIEF

The soon-to-be implemented Waste Discharge Charge System
(WDCS) in South Africa is an example of decentralized actions
in the face of changing environmental quality.  Disaggregated
water catchment areas will be able to allocate the costs of water
quality improvements in severely polluted catchments to the
polluters.  While these charges are to some extent centralized in
that they are ratified by national legislation, they represent
decentralized actions.  They are not charged to every polluter in
South Africa, but rather only in those catchments that do not
meet water quality requirements.  The cost of abating the
pollution in each catchment (to some agreed upon level) will be
distributed to polluters according to the quantity of pollution they
produce, within the local context.  These charges will be broken
up into a discharge levy (aimed at recovering the cost of
abatement) and an incentive charge, which aims to change the

production method of polluters in the catchment over a longer
period of time.

Comments to this case study

The ‘polluter pays’ principle is useful in apportioning
responsibility.  However, caution should be exercized in the
design and enforcement of a policy of this nature.  Ideally, policy
should not create a situation where polluters simply pay, and
carry on polluting - potentially worsening the situation while the
polluters carry on polluting.  A new level of pollution avoidance
should be the benchmark and universal application the ultimate
objective.  A critical response measure is the enforcement of
existing legislation, for example enforcing the law that industry
cannot operate without a water licence.

Box 1: Waste Discharge Charge System as an example of an integrated approach
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LIMCOM has focused its IWRM efforts to date on information
sharing – an appropriate and important role for a River Basin
Organization (RBO).  Significant basin-wide studies include the
Scoping Study (2010) and the Limpopo River Awareness Kit
(Limpoporak)[7,8].  Recently, the baseline Monograph Study,
undertaken by Aurecon has been completed, but is not yet
available publicly[9].  This study contains useful and detailed
accounts of water quality, water flows, ecosystem health, climate
changes and impacts, as well as important indicators of stress
and vulnerability.  Interpretive analysis will make its content
accessible to decision-makers – a critical, value-add role for
LIMCOM.  The RESILIM program has conducted a basin wide
Risk and Vulnerability Assessment[3] that, based on a systems
analysis, provides an interpretation of stresses in the basin.  This
report, too, remains to be widely disseminated.  

Given what is known about the challenges facing the LRB,
specific information is required that both builds on LIMCOM’s
existing knowledge base and enables decision making in an
increasingly complex system.  Needs identified include the
interpretation of:
n Water allocations between the riparian countries;

n Development plans throughout the LRB including explicit
analysis of the required trade-offs between different water
usage alternatives;

n Pollution levels and policy solutions;

n Land degradation levels and policy suggestions;

n Impacts of climate change and policy requirements;

n The importance of biodiversity in addressing all the above.

Box 2: A knowledge base to build on

The focus on water quality in the current IWRM Plan must be
maintained, if not extended, to include a strategic short-, medium
and long-term approach to land degradation and climate change
within the basin.  Numerous small-scale studies exist, detailing land
degradation in parts of the basin, but this has not been done for
the basin as a whole.  (These studies should be integrated into a
crossbasin assessment that also completes gaps, and provides
critical analysis in order to depict an overall ‘picture’ of land
degradation, now and for the future, in the LRB.  Analytical aspects
could include distribution of degraded land, threatened areas,
severity of degradation, relationship to population pressure and
links to climate change.) It is already evident that land degradation
is widespread in the LRB, and affects water availability and quality,
as well as causing increased erosion and sedimentation along rivers
and behind dams, reducing critical water storage capacity.
Restoring lost biodiversity such as grasses and sedges (and other
species) will make a substantial contribution to meeting water
quality objectives.

The implications of climate change for the LRB are serious.
This must be mirrored in the new IWRM framework.  The current
LIMCOM IWRM Plan refers its climate change outlook to the SADC
Climate Change Adaptation Strategy for the water sector, which is
not specific on what climate changes are expected because of the
uncertainty in the models[7].

Uncertainty in the model projections notwithstanding, it is
evident that resilience building is an absolute necessity in the LRB
and that adaptation strategies need be developed that are relevant
to either climatic outcome.  These are usually options that are also
required for sustainable development reasons, hence investments
that meet multiple needs.  Termed ‘no-’, or ‘low-regret’ investments,
these are the most sensible policy options.

What LIMCOM can and cannot do 

Decentralized water management is a core principle of IWRM.
LIMCOM can play a useful role in entrenching this principle by
developing and sharing water-related information that has been
improved through valuable interpretation and analysis.  Enhanced
and accessible information will enable LIMCOM to ensure that the
effects and pace of change expected in the LRB is communicated
to as wide an audience as possible and that the different
stakeholders are applying similar information.  Critically,
comprehensive, accurate, and consistent information will promote
regional cooperation as decision makers apply this in planning,
negotiations and agreements. 

LIMCOM is not mandated to develop the river basin –
sustainably or otherwise; it is mandated to provide the interpretive
information needed to inform a responsive and participatory
management system that addresses local challenges.  This will
establish the conditions under which stakeholders can manage
water in a decentralized system where locally relevant solutions can
be implemented.  Because local government officials are closer to
water resource challenges and climate risks, they are best
positioned to accurately assess needs, implement decisions, and
enforce compliance.  Since actions in one part of the LRB affect
resilience in another, collective action toward decentralization will
maximise the potential of this approach.  

LIMCOM is positioned to promote an expanded IWRM Plan for
resilience building in LRB riparian states.  Drawing on its mandate
and institutional status, it can elaborate on the benefits and outline
practical strategies for implementation that are feasible because
they build on existing policy and legislation within each country.

5



[1] Turton, A. and Ashton, P. (2008). Basin closure and issues
of scale: The southern African hydropolitical complex.
International Journal of Water Resources Development
24(2), pp. 305–318.

[2] LIMCOM (2011) Limpopo River Basin IWRM Plan 2011-
2015: Integrated Water Resources Management 

[3] Petrie, B., Chapman, A., Midgely, A., Parker, R. (2013). Risk
and Resilience in the Limpopo River Basin: Biodiversity,
Climate Change and Water, a Synthesis. OneWorld
Sustainable Investments for RESILIM and USAID.

[4] GWP. (2010). What is IWRM? Online. http://www.gwp.org/
The-Challenge/What-is-IWRM/ 

[5] Biswas, A. (2008). Integrated Water Resources
Management: Is It Working? Water Resources
Development. 24 (1): 5–22.

[6] Lankford, B.A., Merrey, D.J., Cour, J., Hepworth, N. (2007).
From Integrated to Expedient: An Adaptive Framework for
River Basin Management in Developing Countries.
Research Report 110. International Water Management
Institute. Colombo, Sri Lanka.

[7] SADC (2011) Climate Change Adaptation In SADC: 
A Strategy for the Water Sector. Southern African
Development Community (SADC). Online at [http://
www.sadc.int/themes/meteorology- climate/ climate-
change-adaptation/]

[8] BigCon Consortium (2010) Joint Limpopo River Basin
Study Scoping Phase: Final Report. On behalf of the
Limpopo Basin Permanent Technical Committee – LBPTC. 

[9] República De Moçambique Ministério Das Obras Publicas
E Habitação Direcção Nacional De Águas, Maputo.
LimpopoRAK (Undated). Limpopo River Awareness Kit.
An information and knowledge management tool for the
Limpopo River basin. Online at [http://www.limpoporak.
com/].

[10] Aurecon. (2013). Limpopo River Basin Monograph.
LRBMS-81137945: Draft Final Monograph, Technical
report, Aurecon AMEI (Pty) Ltd Report Number 8337.
Prepared for LIMCOM with the support of GIZ.

References

This Policy Brief has been developed for the RESILIM Program’s Policy
for Resilience Series by OneWorld Sustainable Investments.  It is
informed by the detailed system analysis on the risks and vulnerabilities
of the LRB developed under the USAID-funded RESILIM program (see
Petrie et al., 2014)[2].  

Resilience in the Limpopo River Basin Program (RESILIM):
Strengthening the overall resiliency of the Limpopo River Basin
ecosystems and the people dependent upon them is necessary for
sustainable development in the region.  There is a need to bolster
participatory processes built on sound science that effectively incorporate
ecological, social and economic aspects of water resource management
in the face of climatic change.  In addition, individual and institutional
capacities must be enhanced to be able to anticipate and respond to
changes in ways that ensure equitable and lasting development.  

The Resilience in the Limpopo Basin Program (RESILIM) provides the
United States Agency for International Development (USAID) the
opportunity to collaborate with the riparian countries of the basin to
improve management of the basin’s water resources— surface and
ground—to meet the economic, biodiversity, and social needs of each
country, and in parallel support the achievement of the development
goals of the Limpopo Watercourse Commission (LIMCOM) and Southern
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trans-boundary management of the Limpopo River Basin resulting in
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O Programa de Resiliência na Bacia do Rio Limpopo (RESILIM):
Fortalecendo a resiliência geral dos ecossistemas da Bacia do Rio
Limpopo e as pessoas dependentes da mesma é necessário para o
desenvolvimento sustentável na região. Existe uma necessidade para
reforçar os processos participativos, baseados em dados científicos
comprovados, que incorporam aspectos ecológicos, sociais e económicos
de gestão dos recursos hídricos perante a realidade das alterações
climáticas. Para além disso, capacidades individuais e institucionais têm
de ser reforçadas a fim de permitir anticipar e responder às alterações
de maneira a assegurar o desenvolvimento equitativo e duradouro.  
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a Agencia dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
(USAID) a oportunidade para colaborar com os países ribeirinhos da
bacia para melhorar a gestão dos recursos hídricos da bacia – superficiais
e subterrâneos – a fim de satisfazer as necessidades económicas, de
biodiversidade e sociais de cada país e, paralelamente, apoiar a
consecução dos objectivos de desenvolvimento da Comissão do Rio
Limpopo (LIMCOM) e da Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral. O objectivo do RESILIM é melhorar a gestão transfronteiriça da
Bacia do rio Limpopo através do reforço da resiliência das populações e
dos ecossistemas. O objectivo estratégico é disponibilizar os caudais de
água na bacia, atendendo que a sua sitação actual de uma “bacia
fechada”, querendo dizer que não existem mais recursos a serem
alocados.   

Investimentos Sustentáveis oneWorld (oneWorld) é uma consultoria e
parceira da alteração climática e desenvolvimento, baseada na África do
Sul e operando em todo o continente Africano. A oneWorld produz
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juntamente com os seus parceiros e beneficiários do programa. Para
mais informações, queira ver www.oneworldgroup.co.za.
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POLICY BRIEF

A LIMCOM tem concentrado os seus esforços de GIRH até à
data na partilha de informação – um papel adequado e
importante para uma Organização de Bacia Hidrográfica (OBH).
Estudos significativos ao nível de bacia incluem o Estudo
Exploratório (2010) e o Kit de Sensibilização sobre o Rio
Limpopo (Limpoporak)[7,8].  Recentemente foi concluído o Estudo
de Monografia de base de referência, realizado pela Aurecon,
mas aínda não se encontra disponível publicamente[9].  Este
estudo contém matéria em termos da qualidade da água,
caudais da água, saúde do ecossistema, alterações climáticas e
impactos, bem como indicadores importantes de stress e
vulnerabilidade.  A análise interpretativa tornará o seu conteúdo
acessível aos decisores politicos – um papel crítico e de valor
acrescentado para a LIMCOM.  O programa RESILIM realizou
uma Avaliação dos Riscos e Vulnerabilidades[3] que, baseado
numa análise de sistemas, fornece uma interpretação dos
stresses na bacia.  Este relatório, igualmente, aínda não foi
largamente disseminado.

Perante o que se sabe acerca dos desafios enfrentando a BRL,
é necessário informação específica que tira partido da base de
conhecimento da LIMCOM e permita a tomada de decisão num
sistema cada vez mais complexo.  As necessidades identificadas
incluem a interpretação de:
nAlocações de água entre os países ribeirinhos;

nPlanos de desenvolvimento em toda a BRL incluíndo a
análise explícita das compensações necessárias entre as
várias alternativas de utilização de água;

nNíveis de poluição e soluções políticas;

nNíveis de degradação de terras e sugestões políticas;

nImpactos das alterações climáticas e requisitos politicos;

nA importância da biodiversidade na abordagem de todas as
questões acima.

CAIXA 2: Uma base de conhecimento para desenvolver 

A focalização na qualidade da água no actual Plano de GIRH tem
de ser mantida, e mesmo alargada, a fim de incluir uma
abordagem estratégica a curto, médio e longo prazo à degradação
das terras e às alterações climáticas no âmbito da bacia.  Existem
númerosos estudos de pequena escala, mas isto não terá sido
realizado para a bacia no seu todo.  (Estes estudos deverão ser
integrados numa avaliação trans-bacia que também preencha as
lacunas e forneça uma análise profunda a fim de fornecer uma
panoramic geral da degradação de terras, agora e no futuro, na
BRL.  Os aspectos analíticos deverão incluir a distribuição das
terras degradadas, a gravidade de degradação, relacionamento à
pressão populacional e ligações às alterações climáticas).  É já
evidente que a degradação de terras é abrangente na BRL, e
afecta a disponibilidade e qualidade da água, bem como causar o
aumento da erosão e sedimentação ao longo dos rios e atrás das
barragens, reduzindo a capacidade crítica de armazenamento de
água.  A recuperação da biodiversidade perdida tais como as
gramíneas e junça (e outras species) fará uma contribuição
substancial para alcançar os objectivos da qualidade da água.  

As implicações das alterações climáticas para a BRL são sérias.
Isto tem de ser reflectido no novo quadro de GIRH.  O plano actual
de GIRH da LIMCOM refere a sua perspectiva de alteração
climática à Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas da
SADC para o sector das águas.  que por sua vez não é específica
sobre que alterações climáticas são esperadas devido à incerteza
nos modelos[7].  

Não obstante a incerteza em termos das projecções do
modelo, é evidente que a criação de resiliência é uma necessidade
absoluta na BRL e que estratégias de desenvolvimento, que sejam
relevantes a qualquer dos resultados climáticos, têm de ser
desenvolvidas.  Estas são habitualmente opções que também são
necessárias por razões de desenvolvimento sustentáveis e, por
conseguinte, investimentos que atenda a múltiplas necessidades.
Denominado de investimentos de “pouco ou nenhum
arrependimento”, estas são de facto as opções políticas mais
sensatas.  

O que a LIMCOM pode ou não fazer 
A gestão descentralizada da água é o princípio fundamental de
GIRH.  A LIMCOM poderá desempenhar um papel útil em
consolidar este princípio ao desenvolver e partilhar informação
relacionada com a água que terá sido melhorada através da
interpretação e análise valiosa.  A informação aprimorada e
acessível permitirá à LIMCOM assegurar que os efeitos e ritmo das
alterações esperadas na BRL é comunicado a uma maior
audiência possível e que os vários intervenientes estão a aplicar
semelhante informação.  

A informação crítica, compreensiva, precisa e consistente
promoverá a cooperação regional à medida que os decisores
politicos aplicam a mesma no planeamento, negociações e
acordos.  A LIMCOM não está mandatada a desenvolver a bacia
hidrográfica – sustentavelmente ou de outro modo; está sim
mandatada para fornecer a informação interpretativa necessária
para informar um sistema de gestão ágil e participativa que aborde
os desafios locais.

Isto estabelecerá as condições sob as quais as partes
interessadas poderão gerir a água num sistema descentralizado
aonde soluções localmente relevantes poderão ser
implementadas.
Atendendo que as autoridades locais estão mais próximas dos
desafios relacionados com os recursos hídricos e riscos climáticos,
as mesmas estão melhor posicionadas para avaliar as
necessidades com mais precisão, implementar as decisões e
garantir a conformidade.  Atendendo que as acções numa parte
da BRL afectarão a resiliência noutra, a acçõa colectiva, no sentido
da descentralização, permitirá aproveitar da melhor forma o
potencial desta abordagem.  

A LIMCOM está posicionada para promover um plano de GIRH
mais abrangente para a criação de resiliência nos estados
ribeirinhos da BRL.  Recorrendo ao seu mandato e estatuto
institucional, poderá desenvolver os benefícios e esboçar
estratégias práticas para implementação que sejam viáveis
atendendo que assentam na política e legislação em vigor em
cada país.  
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A diversidade institucional, física e sócio-económica
significa que as abordagens de gestão não são
universais na BRL 
Quatro países com práticas diversas de uso do solo e políticas e
percursos de desenvolvimento sócio-económico, por vezes
concorrenciais, partilham os recursos hídricos da BRL.  A crescente
escassez dos recursos hídricos, acompanhado de água cada vez
mais poluída bem como função e escala variada de utilização de
água em todos os países, necessita de uma gestão colectiva que
concentre a sua acção na protecção dos caudais do rio e priorize
a distribuição equitativa entre os usuários. 

Um dos desafios é que as plataformas para a participação das
partes interessadas são variadas, tanto em forma como em função
e poder em cada um dos países ribeirinhos.  Nem os mandatos
institucionais nem a associação e estruturas encontram-se
alinhadas, colocando assim constrangimentos para a participação
dos intervenientes em toda a bacia. 

Os quadros legislativos também variam entre os vários países,
com alguns possuindo reformas na governança da água mais
avançadas do que outros.  Especificamente, os países da BRL
implementaram diversos graus de gestão descentralizada de água,
embora o Botsuana possua o quadro institucional mais
centralizado para a gestão de água  

A Avaliação de Vulnerabilidade e dos Riscos baseada em
sistemas realizada pelo RESILIM em 2014[3]salientou a escassez
de água como sendo um dos factores essenciais de
vulnerabilidade espacialmente diferenciada na bacia – tal como a
degradação dos solos.  A degradação dos solos é generalizada e
aconteçe ao níveis local, frequentemente dentro das comunidades,
aldeias e vilas que estão a sobre-utilizar os recursos.  Verifica-se
portanto que inverter a tendência para a degradação dos solos e
a aplicação das políticas relacionadas seria bastante eficaz se
gerido aos níveis local semelhantes com a responsabilidade e
responsabilização conferidas às autoridades locais e estruturas de
liderança comunitária.  A diversificação dos meios de subsistência
e criação de emprego são um aspecto importante desse trabalho.
As abordagens descentralizadas incorporadas na GIRH são, por
conseguinte, importantes para que possamos inverter a
degradação séria dos solos, bem como melhorar a qualidade da

água, que actualmente é bastante má em bastantes partes da
bacia.  A má qualidade da água é particularmente evidente no
curso superior do Rio Limpopo na África do Sul, Botsuana e
Zimbabué.  Os impactos da mineração, tais com a drenagem de
ácidos das minas, afluentes das estações de tratamento de águas
residuais em mau funcionamento e descargas de águas agrícolas
são as principais preocupações para a qualidade da água.  A
resposta que provavelmente terá o efeito maior efeito de mitigação
é uma abordagem integrada ascendente baseada nos princípios
de objetividade, imparcialidade e influências a nível do solo (as
respostas descendentes têm demonstrado serem menos eficazes).
Uma abordagem integrada e ascendente encontra-se ilustrada na
Caixa 1.  

Expandindo o Plano de GIRH da LIMCOM para a
resiliência 
O Plano actual de GIRH da LIMCOM está previsto expirer em
2015[2].  As suas áreas de focalização estratégica continuam a ser
relevantes e deverão continuar no novo Plano de GIRH.  No
entanto, objectivos adicionais não só permitirão a sustentabilidade
dos recursos da bacia como criarão resiliência perante os factores
adicionais de stress tais como as alterações climáticas.  

Como um princípio fundamental, um componente crítico
adicional é a conservação das áreas de escoamento altamente
produtivas.  O aumento e sustentação dos caudais de água dentro
da bacia poderá ser potenciado através da protecção formal de
zonas de captação de elevada altitude[3], concentrando em zonas
prioritátrias de captação de água em toda a bacia.  A conservação
destas áreas estratégicas de captação de água (que por sua vez
também são áreas ricas em biodiversidade) preservará áreas com
elevado potencial de produção de escoamento enquanto contando
com os benefícios de protecção de biodiversidade importante e
mantendo o escoamento de água de elevada qualidade.  Ao
conservar estas zonas de captação, combinando a restauração de
terrenos com a criação de emprego é importante.  Nos países em
desenvolvimento, aonde os orçamentos públicos são esticados
entre as necessidades sociais, a conservação da biodiversidade
será uma acção mais viável se puder criar emprego e satisfazer os
objectivos de desenvolvimento sócio-económicos sustentáveis. 

POLICY BRIEF

O Sistema de Descarga das Águas Resíduais prestes a ser
implementado, que visa alterar o método de produção dos
poluidores (WDCS) na África do Sul, é um exemplo de acções
descentralizadas diante da qualidade ambiental em
transformação. Zonas de captação de água desagregadas serão
capazes de atribuir os custos de melhoramento da qualidade da
água aos poluidores em zonas de captação altamente poluídas.
Enquanto estes custos são até certo ponto, centralizados, na
medida em que são ratificadas através de legislação nacional,
representam, no entanto, acções descentralizadas. Não são
cobrados a cada poluídor na África do Sul, mas somente
aqueles naquelas zonas de captação que não cumprem os
requisitos mínimos de qualidade da água. O custo de diminuir
a poluição em cada zona de captação (até um determinado nível
acordado) será distribuido aos poluidores de acordo com a
quantidade de poluição que os mesmos produzem, dentro do
contexto local. Estes custos serão divididos em uma taxa de

descarga (visando a recuperação do custo de redução) bem
como uma taxa de incentivo que visa alterar o método de
produção dos poluidores na zona de captação ao longo de um
maior periodo de tempo.  

Comentários a este estudo de caso

O princípio de “poluidor-pagador” é útil na atribuição da
responsabilidade. No entanto, devemos mostrar alguma
prudência na elaboração e aplicação de uma política desta
natureza. Idealmente, a política não deverá criar uma situação
aonde os poluidores simplesmente pagam, e continuam a poluir.
Um novo nível de prevenção de poluição deverá constituir a
referência e a aplicação universal o objectivo final. Uma medida
de resposta crítica é a aplicação da legislação em vigor, por
exemplo, a aplicação da legislação que a indústria não pode
operar sem uma licença de água.   

CAIXA 1: Sistema de Descarga das Águas Resíduais como um exemplo de uma abordagem integrada 
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globalmente, e isto está a aumentar a complexidade da gestão
dos recursos hídricos.  As mudanças na visão global em termos
de gestão dos recursos hídricos deu origem à abordagem
globalmente aceite de Gestão Integrada de Recursos Hídricos
(GIRH), já parte integrante dos planos de gestão dos recursos
hídricos da LIMCOM.  Cumpre agora à BRL facilitar o investimento
em GIRH como uma estratégia de adaptação de grande impacto
em toda a bacia.  A integração regional e a cooperação são
essenciais para se conseguir a escala e o impacto, criando, assim,
resiliência em toda a bacia.  Uma abordagem abrangente
necessita a navegação de um conjunto de questões geopolíticas,
económicas e institucionais complexas, bem como os interesses
de soberania concorrentes e antagónicos que estão subjacentes
ao crescimento económico nacional.  Como um sistema
transfronteiriço, a BRL enfrenta dificuldades adicionais de
assimeterias de informação bem como capacidades divergentes
de gestão da água.  O mandato da LIMCOM é abordar algumas
destas questões através da partilha e intercâmbio de informação
e estabelecimento de cooperação entre os países ribeirinhos.
Nesta capacidade, a LIMCOM desenvolveu um quadro de
princípios de GIRH para a bacia, que considera as preocupações
comuns de todas as partes interessadas ribeirinhas[2].  

As alterações climáticas reforça a necessidade de
novas abordagens para a gestão da água
As alterações climáticas estão a colocar pressão adicional sobre a
escassez já existente deste recurso.  Embora a alteração climática
é tipicamente discutida em termos futuros, os impactos já se
fazem sentir, particularmente em África.  O continente está a
enfrentar os efeitos de temperaturas mais elevadas e eventos
extremos.  

Na BRL, as alterações climáticas poderão vir a causar pressões
adicionais através da pluviosidade decrescente e frequência e
intensidade aumentada de eventos extremos[3].  As temperaturas
medias estão subindo em toda a bacia, especialmente no interior
(como níveis elevados de certeza em termos das projecções)[3].
Temperaturas mais elevadas resultam no declínio da produtividade
dos solos e disponibilidade de água superficial.  Os solos
degradados são impactados adicionalmente pelas secas e o solo
é, frequentemente, incapaz de absorver os choques das cheias
subsequentes.  

Existe menos certezas sobre a exactidão das projecções da
pluviosidade.  Os conjuntos de modelos climáticos fornecem
visões diferentes de pluviosidade projectada, com alguns
indicando pouca mudança das circunstâncias actuais, enquanto
outros projectando declínios significativos[4].  

Não obstante estas perspectivas divergentes, as alterações
climáticas na BRL terão o efeito cumulativo de qualidade e
quantidade de água decrescente.  O sistema da BRL deficitário
em água, com o seu quadro actual de gestão e institucional, está
longe de ser capaz de absorver estes impactos.  Os impactos
rápidos biofísicos, que os ciclos ecológicos naturais da BRL não
são capazes de acompanhar, estão de facto a acontecer.  É
imperativo que transformações institucionais, fundamentadas em
quadros de gestão adaptativas, ocorram a fim de mudar a forma
em que os recursos são geridos na bacia.  

Em defesa da GIRH 
A gestão eficaz para a segurança da água a longo prazo, incluindo
a conservação dos recursos disponíveis e alocados, necessita de
um equilíbrio equitativo dos interesses dos muitos diferentes
utilizadores de água diferentes.  Isto é o conceito fundamental
subjacente à Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH).  A
GIRH é orientada por um conjunto de princípios e processos que
visam melhorar a gestão da água para aumentar a eficiência

económica e social enquanto protegendo a biodiversidade[4].  
Protegendo o ambiente (biodiversidade), por si só, conduz a

um maior abastecimento de água (mais limpa).
Operacionalmente, a GIRH envolve aplicando o conhecimento de
várias disciplinas, bem como perspectivas de vários intervenientes
para implementar soluções eficazes, equitativas e sustentáveis
para problemas de gestão da água que são invariavelment
complexos.  A GIRH é globalmente aclamada e apoiada por
bastantes países devido aos seus princípios consultivos e
abordagens integradoras e descentralizadas.  Esta abordagem
tem, no entanto, entregue níveis limitados de sucesso e impacto
em países em desenvolvimento[5].  

Na África do Sul, e apesar dos recursos financeiros
consideráveis, a implementação de praticas plenas de GIRH
continua ainda por alcançar.  No entanto, existem razões fortes
para o impacto positivo do paradigma da GIRH quando
fundamentado na adaptação gradual de actividades de gestão
existentes para abordar os problemas reais[6].  

A gestão integrada da água não é fácil de executar devido a
responsabilidades diferentes e controlos sobre diversas partes do
sistema e processos de gestão[3].  Todavia, o imperativo para a
implementação bem sucedida de GIRH é hoje mais premente do
que nunca em regiões tais como a BRL dada a escassez existente
e crescente de água, as múltiplas pressões sobre o sistema e a
complexidade de governança numa bacia hidrográfica
transfronteiriça.  Atingindo a equidade no equilíbrio do sinteresses
dos bastantes e diferentes utilizadores de água que operam em
vários níveis poderá ser mais adequadamente realizada aonde
sejam envolvidas abordagens descentralizadas.

O valor nesta abordagem é que a mesma facilita medidas de
adaptação múltiplas e variadas em todo o sistema que incluem
economias políticas e de meios de subsistência bem como uma
integração de componentes importantes do sistema tais como a
biodiversidade e alteração climática nos objectivos de
gerenciamento.  
A abordagens de GIRH[4]geralmente identificam os seguintes
desafios principais: 
nA água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para

sustentar a vida, o desenvolvimento e o meio ambiente; 

nO desenvolvimento e gestão da água devem ser baseados
numa abordagem participativa que envolva usuários,
planeadores e politicos em todos os níveis; 

nAs mulheres desempenham um papel central no
fornecimento, gestão e protecção da água; 

nA água tem um valor económico em todos os seus usos
competitivos e deve ser reconhecida eve ser reconhecida
como um bem económico.  

A GIRH na Bacia do Rio Limpopo 
A LIMCOM, ratificada em 2011, foi formalmente estabelecida em
2012 para facilitar a melhoria da gestão transfronteiriça do Rio
Limpopo.  A instituição desenvolveu um Plano de GIRH que
reconhece os contextos diferenciados dos seus países ribeirinhos.
O quadro de GIRH que a LIMCOM adoptou centra-se nas áreas
estratégicas importantes de Governança de Água, Gestão de Água
e Desenvolvimentos dos Recursos Hídricos[2].  Aceitando que a
tomada de decisão na bacia, principalmente em torno da alocação
e utilização da água permanecerá um processo político (e
essencialmente soberano) em cada um dos quatro países
ribeirinhos, a LIMCOM identificou a gestão das catáswtrofes,
qualidade da água e alocação de água como objectivos
estratégicos que necessitam de intervenções transversais
prioritárias. 

SÍNTESE POLÍTICA
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Gestão centrada na Transformação: Gestão
Integrada Prática dos Recursos Hídricos e
Soluções Climáticas para o Limpopo

PETRIE, B.  CHAPMAN, A.  MIDGLEY, A.  KREHER,S

MENSAGENS CENTRAIS PARA OS
DECISORES POLÍTICOS

nAs implicações das alterações climáticas para a Bacia do
Rio Limpopo (BRL) são sérias e têm de ser abordadas
em todo o sistema

nAs transformações em como os recursos hídricos são
geridos na BRL são imprescindíveis.

nPosicionada como uma estratégia de adaptação de
grande impacto, O Plano de Gestão Integrada dos
Recusos Hídricos (GIRH) será fundamental para a criação
de resiliência às consequências das alterações climáticas
e deverá ser expressamente reconhecida como tal em
todo o sistema da BRL.

nAs acções numa parte da bacia têm impactos
combinados em todo o sistema, reduzindo, por
conseguinte, a resiliência geral da BRL – a escala e
integração regional são essenciaisse quisermos realizar
soluções de grande impacto.

nJuntamente com os países ribeirinhos, a LIMCOM é
fundamental, como uma instituição a nível de bacia, para
permitir a implementação de medidas de criação de
resiliência,tais como a GIRH.  

nUtilmente, a LIMCOM pode fortalecer a sua base de
conhecimento e análise interpretativapara fornecer
percepções críticas em como a bacia está a mudar, e
como gerir essa transformação.

nA gestão dos recursos hídricos capacitada e
descentralizada – um princípio fundamental de GIRH–
pode ser atingida através de uma análise profunda e
interpretativa, estratégicamente disseminada para
informar processos de tomada de decisão cada vez mais
complexos na BRL.  

nÉ imperativo que o Plano de GIRH da LIMCOM seja
actualizado e revistopara incluir aspectos adicionais de
criação de resiliência e respostas às alterações climáticas

nO princípio da conservação da água em zonas de
captação de pluviosidade de elevada altitude deverá ser
determinanteao Plano revisto de GIRH. 

nÉ necessário uma estratégia coerente e cooperativa para
inverter a tendência da degradação dos solos,melhorar a
qualidade da água e preparar para os impactos das
alterações climáticas. 

nO papel da biodiversidade, como um indicador de um
ecossistema saudável,tem de ser formalmente
reconhecido através de políticas centradas na sua
restauração, conservação e preservaçaõ, implementadas
numa base cooperativa e transfronteiriça

nA poluição da água, tanto superficiais como subterrâneas,
tem de ser evitada – o princípio de “poluidor-pagador”
não pode ser uma licença para se continuar a poluir,
medidas simples incluem a aplicação da legislação
vigente sobre licenciamento de água 

Sumário Executivo 
É provável que os impactos das alterações climáticas sobre a
Bacia do Rio Limpopo (BRL) sejam um factor preponderante
subjacente à transformação da paisagem da bacia hidrográfica.
As abordagens transformativas para gerir o recurso principal da
BRL – a água – são, por conseguinte, necessárias.  O recurso é
escasso, e tornando-se cada vez mais, devido às pressões
relacionadas com o desenvolvimento.  A situação é séria, a BRL,
em termos científicos, é um sistema fechado, querendo dizer que
não existe mais água para alocar.  A Gestão Integrada dos
Recursos Hídricos (GIRH) é uma abordagem de adaptação às
alterações climáticas e de gestão dos recursos hídricos que não
é desconhecida na BRL, embora politicamente do que em
termos de implementação.  A GIRH encontra-se incorporada na
abordagem da Comissão do Curso de Água do Limpopo
(LIMCOM) à gestão da água, orientação dos seus objectivos,
políticas e estratégias para a gestão do risco de desastres,
qualidade da água e alocação de água.  Sugere-se, por
conseguinte, que o Plano de GIRH da LIMCOM seja fortalecido
ao concentrar-se, de forma expedita, sobre os desafios no terreno
e intervenções precisas, em vez de idealizando a GIRH e sua
operacionalização.  Baseando-se nos princípios de GIRH tais
como a tomada de decisão integrada e respeito pela partilha de
benefícios dos recursos, a adopção de uma abordagem mais
prática apoia um quadro adaptativo para a gestão da bacia
hidrográfica.  Uma estratégia de “pouco ou nenhum
arrependimento” para a criação de resiliência na BRL salienta,
por exemplo, a importância de estratégias tais como a
conservação de zonas de captação de elevada altitude (para
assegurar caudais de água críticos para todos) e programas de
investimento sobre questões prioritárias locais tais como a
restauração de solos degradados e áreas de biodiversidade.  

Introdução 
A Bacia do Rio Limpopo (BRL) e os quatro países ribeirinhos que
a mesma apoia (Botsuana, Moçambique, África do Sul e
Zimbabué) encontram-se sobre pressões ambientais e de
desenvolvimento.  A procura acelerada do desenvolvimento
sócio-económico e urbanização quer dizer que cada vez mais
água está a ser captada do sistema da bacia hidrográfica, que
há muito já se considera fechada[1].  As pressões sobre o
abastecimento de água torna a BRL particularmente vulnerável
aos efeitos adversos das alterações climáticas e perda da
biodiversidade, ambas das quais limitam a capacidade da bacia
de prestar o seu principal serviço ecossistémico – o fornecimento
de água limpa.  A criação de resiliência aos choques relacionados
com o clima e outros necessita que se mantenha, e sempre que
possível, se aumente, o escoamento natural na rede hidrográfica.  

O imperativo para a abertura dos caudais de água para
aumentar a disponibilidade de alocação e para conservar a água
já alocada é forte – mesmo sem os impactos das alterações
climáticas.

Criando resiliência às alterações climáticas e outros factores
de stress na BRL abrirá caudais de água e conservará um recurso
já escasso.  Este imperativo está a aumentra à medida que
actividades relacionadas com o desenvolvimento aceleram na
BRL.  A agricultura, indústria, mineração e urbanização são
alguns dos desenvolvimentos que estão a colocar,
presentemente, mais pressão sobre os recursos da BRL – e
espera-se que continue para o futuro.  Abordagens
multifacetadas são necessárias para criar resiliência.  A demanda
crescente da água em face das fontes cada vez mais limitadas
tem assistido a uma mudança na forma como a água é gerida
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