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Diálogo regional facilitado por:

Com apoio financeiro:

OMVG

Fevereiro de 2019

Verão 2020

Out. 2020 - Juho 2021

Mesa-redonda em Genebra
sobre a cooperação transfronteiriça na BASM

Preparação de estudos
diagnósticos

Elaboração de uma visão e
projeto conjuntos

Maio de 2020
Criação do Grupo de
Trabalho Regional (GTR),
mandatado pelos ministros
da água dos 4 países

Outubro de 2020

Dezembro de 2020

1a Assembleia Geral do GTR

2a reunião do GTR em Dakar

Fevereiro de 2021

Setembro de 2021

Out. 2021 - Março de 2022

3o Encontro do GTR

Reunião dos ministros da
água em Genebra, validação o projeto do GTR e
renovação do seu mandato

Operacionalização do GTR
de acordo com o novo mandato e intercâmbio com
potenciais doadores

Dezembro de 2021

Junho de 2021
4o Encontro do GTR

Aprovação do formulário
de identificação do projeto
apresentado pelo PNUMA e
OSS ao Fundo para o Meio
Ambiente Global (GEF), em
linha com a visão e o projeto conjuntos do GTR

Março de 2022
Sessão de alto nível e intercâmbio sobre o BASM no 9º
Fórum Mundial da Água em
Dakar

Visão e projeto conjuntos
Objetivo global

Promover a resiliência, o desenvolvimento sustentável e a estabilidade na região através da gestão estratégica, integrada e
colaborativa dos recursos hídricos subterrâneos.
Objetivo específico 1

Melhorar a gestão integrada e sustentável do recurso estratégico.
Objetivo específico 2

Fortalecer a governança para a cooperação hídrica, a proteção dos recursos hídricos e o seu uso equitativo e eficiente.
Objetivo específico 3

Fortalecer o engajamento político e desenvolver mecanismos de financiamento sustentáveis.
Orçamento estimado
8 855 000 $

A gestão do projeto será apoiada conjuntamente pelas duas organizações de bacias hidrográficas, OMVG e OMVS.
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O BASM tem mais de 330.000 km2.
Abrange 100% da área da Gâmbia,
27% da Guiné-Bissau, 14% da Mauritânia e 84% do Senegal.
As bacias hidrográficas geridas pela
Autoridade para o Desenvolvimento da
Bacia Hidrográfica do Senegal (OMVS)
e pela Autoridade para o Desenvolvimento da Bacia Hidrográfica da
Gâmbia (OMVG) cobrem 32% e 18%
do BASM.
Estimava-se em 2016 que 16 milhões
viviam no BASM. A região apresenta
um forte crescimento demográfico,
com uma taxa média de crescimento
anual de 2,5%.
Os 4 países dependem em mais de
80% das águas subterrâneas.

Para saber mais
https://www.youtube.com/watch?v=HSQecUAUptA
https://ggis.un-igrac.org/view/basm

https://www.genevawaterhub.org/news/9th-world-water-forum-high-level-panel-exchange-betweentransboundary-aquifers-three-continents

Já existem casos de superexploração e
contaminação de águas subterrâneas
no BASM.
Espera-se que a procura de água
aumente, devido ao crescimento
demográfico e ao desenvolvimento
econômico. A disponibilidade de água
está ainda ameaçada pelas mudanças
climáticas. Em consequência, é provável
que a pressão sobre as águas subterrâneas aumente.
A governança das águas subterrâneas
e a informação disponível não são adequadas para enfrentar estes desafios.
Os países e as organizações de bacias
hidrográficas estão a desenvolver um
mecanismo de cooperação regional
para melhorar a gestão dos recursos
hídricos subterrâneos, com base em 50
anos de cooperação em águas superficiais transfronteiriças.

