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Caracterização do 
projecto � Designação:

Assistência Técnica ao Instituto Nacional de Recursos Hídricos
(AT-INRH)

� Duração: 36 meses (outubro 2014 – outubro 2017)

• Programa de financiamento:
Projecto de Desenvolvimento Institucional do Sector de Águas (PDISA)

� Entidades financiadoras:
Governo da República de Angola / Banco Mundial

� Tipo de procedimento de contratação:
Concurso Público Internacional 3



Caracterização do 
projecto � Consórcio:
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PT AO PT PT

Equipa 
Residente

Equipa de
Backoffice

Equipa da 
AT-INRH



Caracterização do 
projecto � Consórcio:
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• Planeamento de 
recursos hídricos

• Avaliação e 
desenvolvimento 
institucional

• Titulação dos Recursos 
Hídricos

• Economia da água

• Gestão logística
• Gestão do contrato

• Gestão transfronteiriça
• Direito da água
• Análise jurídica

• Hidráulica
• Hidrometria
• Infraestruturas
• Sistemas de 

informação

+ consultores externos
(segurança de barragens, sistemas de informação)



Caracterização do 
projecto � Beneficiário (contexto institucional):
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SEA – Secretaria de 
Estado das Águas

Gestão do Programa de 
Abastecimento - Áreas Rurais

Gestão do Programa de 
Abastecimento - Áreas Urbanas

Gestão das BH dos rios Cunene, 
Cubango e Cuvelai

Ministério da Energia e 
Águas (MINEA) 

Instituto Regulador do 
Sector da Energia e 

Águas - IRSEA

Direcção Nacional de Águas –
DNA                              

Comissão Técnica de 
Coordenação do Programa 

“Água para Todos”

Instituto Nacional de Recursos
Hídricos – INRH

Gabinete para a Administração das 
BH dos rios Cunene, Cubango e 

Cuvelai – GABHIC

Gestão de Recursos Hídricos

Direcções Provinciais de 
Energia e Águas

Conselho Nacional de 
Águas
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projecto � Beneficiário (contexto institucional):
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SEA – Secretaria de 
Estado das Águas

Gestão do Programa de 
Abastecimento - Áreas Rurais

Gestão do Programa de 
Abastecimento - Áreas Urbanas

Gestão das BH dos rios Cunene, 
Cubango e Cuvelai

Ministério da Energia e 
Águas (MINEA) 

Instituto Regulador do 
Sector da Energia e 
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BH dos rios Cunene, Cubango e 
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Águas



Caracterização do 
projecto � Beneficiário (atribuições):
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Planeamento

Títulos de 
utilização dos 

recursos 
hídricos

Monitorização e 
Fiscalização

Normalização

o Promover, implementar e acompanhar o PNA e os PGDURHBH
o Garantir a articulação dos planos de recursos hídricos com outros planos sectoriais e de ordenamento 

do território
o Inventariar e delimitar o domínio público hídrico
o Coordenar os planos de segurança de barragens e ordenamento de albufeiras

o Gerir e atribuir licenças de utilização dos recursos hídricos
o Emitir pareceres sobre concessões de utilização dos recursos hídricos
o Implementar o regime económico e financeiro dos recursos hídricos

o Desenvolver, operar e manter a rede hidrométrica nacional
o Gerir dados e gerar informação sobre quantidade e qualidade dos recursos hídricos
o Fiscalizar as utilizações dos recursos hídricos
o Controlar e fiscalizar as obras hidráulicas

o Estabelecer normas, directrizes, procedimentos e recomendações de aplicação obrigatória pelos
Gabinetes de Administração de Bacia Hidrográfica



Caracterização do 
projecto � Actividades:

9Plano de Actividades da AT-INRH

Diagnóstico 
Institucional 

do INRH

"Shopping 
list" do 
INRH

Caderno de 
Encargos 
(PDISA)



Caracterização do 
projecto � Actividades:

10Plano de Actividades da AT-INRH

Quantidade e 
Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos

Planos de 
Gestão de 
Recursos 
Hídricos

Gestão da 
Assistência 

Técnica
Barragens

Apoio 
Institucional, 
Capacitação 

e Suporte 
Técnico

Regulamento 
de Utilização 

Geral dos 
Recursos 
Hídricos

Gestão de 
Bacias 

Hidrográficas 
Internacionais

Sistemas de 
Informação



Sinopse de resultados
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Sinopse de resultados

12
total = 102 actividades



Sinopse de resultados
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total = 102 actividades (de 126 planeadas)



Sinopse de resultados
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total = 102 actividades (de 102 passíveis de concretização)



Sinopse de resultados
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total = 532 entregáveis



Sinopse de resultados
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total = 532 entregáveis
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metodologia: Organizational Capacity Assessment Tool (OCAT)
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metodologia: Organizational Capacity Assessment Tool (OCAT)
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metodologia: Organizational Capacity Assessment Tool (OCAT)



Sinopse de resultados
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metodologia: Organizational Capacity Assessment Tool (OCAT)
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Considerações finais
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• Conclui-se que o desenvolvimento do projecto foi positivo no
cumprimento dos objectivos estabelecidos no âmbito do PDISA e
do plano de actividades do INRH.

• O INRH percorreu um caminho intenso de consolidação de
procedimentos internos e externos e de visibilidade institucional nos
últimos três anos >>

“O INRH visto de fora” – inquérito de avaliação de
desempenho pelas partes interessadas (2017)

Q: avaliação Global



Considerações finais
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• Conclui-se que o desenvolvimento do projecto foi positivo no
cumprimento dos objectivos estabelecidos no âmbito do PDISA e
do plano de actividades do INRH.

• O INRH percorreu um caminho intenso de consolidação de
procedimentos internos e externos e de visibilidade institucional nos
últimos três anos >> mas foi apenas o início, ainda tem muitos
desafios pela frente.

“O INRH visto de fora” – inquérito de avaliação de
desempenho pelas partes interessadas (2017)

Q: avaliação Global



Considerações finais
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• Um projeto de assistência técnica é totalmente pertinente e
relevante quando permite fornecer conhecimento e ferramentas
àqueles que terão que cumprir as atribuições do beneficiário >>
carência de recursos humanos é um aspeto crítico.

• Crê-se que a AT-INRH contribuiu para o reforço da imagem de
solidez e fiabilidade da consultoria portuguesa.



A AT-INRH em imagens 
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Diagnóstico institucional do INRH No âmbito do arranque dos serviços de consultoria para Assistência Técnica ao
Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INRH) foi estabelecida a necessidade
de realizar um diagnóstico institucional que permitisse definir um ponto de
referência para o trabalho a ser desenvolvido, compreendendo o
desenvolvimento institucional do INRH. Esta ferramenta é uma referência no
trabalho a ser desenvolvido, tendo contribuído para a definição de um plano de
acção a curto e médio prazo focado nas necessidades do INRH e para uma
monitorização contínua do trabalho em curso.

Análise comparada do INRH com
uma situação de máxima eficácia e
eficiência institucional

Componentes em avaliação para o
diagnóstico institucional do INRH

ANO 1



Proposta para a nova imagem 
corporativa do INRH 

Propostas elaboradas no âmbito da imagem corporativa efectuando recomendações
tendo por base o processo interno desenvolvido no INRH.

ANO 1



Apoio à implementação do RUGRH Processo prioritário no âmbito das actividades em curso no INRH, requereu
um forte envolvimento do desenvolvimento de toda a documentação
associada aos títulos de utilização de recursos hídricos, tendo ainda sido
mobilizada a equipa para preparar uma estrutura e ferramenta de apoio ao
processo de gestão e atribuição dos títulos. Este processo está ainda em
desenvolvimento para a sua devida divulgação e implementação.

ANO 1



Desenvolvimento do website do INRH No âmbito da imagem corporativa e processos em curso tornou-se
essencial criar um canal de comunicação com os stakeholders.

ANO 1



Estruturação e Consolidação da informação 
de cadastro existente e disponibilização da 
informação em ambiente SIG

Desenvolvimento de uma base estruturada e consolidada de 
dados, bem como mapas com: a delimitação das bacias 
hidrográficas de Angola, caracterizadas ao nível do estado de 
desenvolvimento do PDURH, tipo de bacia e região 
hidrográfica, rede hidrométrica nacional, entre outros.

ANO 1



Diagnóstico aos Sistemas de 
Informação 

Desenvolvimento de um diagnóstico à situação actual dos sistemas de
informação, ferramentas e dados disponíveis, que permitisse definir um ponto de
referência para o trabalho a ser desenvolvido nesta área. Assim, desenvolveu-se
um documento que caracteriza a situação de partida. Esta ferramenta será uma
referência no trabalho a ser desenvolvido ao nível da gestão dados e dos
sistemas de informação

ANO 1



Nova versão modelo de termos de referência 
para a elaboração dos futuros planos de 
gestão de bacia hidrográfica 

No contexto de evolução do sector e das necessidades existentes
ao nível da caracterização, diagnóstico e planeamento a
estabelecer nas bacias hidrográficas, desenvolveu-se um novo
modelo, que servirá de base para os termos de referência de
futuros concursos.

ANO 1



Compilação e análise da informação disponível 
ao nível das Estações Hidrométricas

Atendendo ao nível de informação existente no INRH houve um
trabalho de análise e compilação de toda a informação disponível
relativa a Estações Hidrométricas, criando-se uma base essencial
para a gestão de dados hidrológicos.

ANO 1



Participação em eventos, reuniões com 

entidades externas, deslocações ao terreno

No âmbito do trabalho em curso a AT foi envolvida em vários processos do

INRH, incluindo ao nível de deslocações ao terreno, o estabelecimento de

protocolos com outras entidades, divulgação do trabalho do INRH, reuniões de

articulação com entidades externas, entre outros.

ANO 1



Semana de Águas da SADC, 2015 Consulta Pública do PGDURHBH Cuanza

Visita de Sua Excelência o Ministro de Energia e Águas ao INRH, 2015Proclamação do CAB

Desenvolvimento de Protocolo de Partilha 
de dados da Barragem de Mabubas, 2015

ANO 1
Participação em eventos, reuniões com 

entidades externas, deslocações ao terreno



Apoio Técnico Geral No âmbito do apoio técnico geral ao INRH foram desenvolvidas diversas

actividades, das quais se destacam as seguintes:

Relatório Técnico
Comunicação da condição actual da barragem de Calueque

Relatório Técnico - Comunicação da condição actual do 
Sistema Municipal de Abastecimento de Água de Kunje

Relatório Técnico
Comunicação da Situação de Risco  no  Dique  da Jamba Mineira

ANO 2



Acompanhamento do Programa de 

Combate à Seca na Região Sul de Angola

Acompanhamento do Programa de Combate à Seca na Região Sul de Angola, 

incluindo a elaboração de pareceres técnicos, a participação em reuniões 

técnicas e a elaboração de apresentações para stakeholders do programa.

+
6 Pareceres Técnicos

ANO 2



Elaboração do Manual de 
Procedimentos para a Implementação 
de Títulos de Utilização de Recursos 
Hídricos

Elaboração do Manual de Procedimentos para a Implementação de Títulos de 

Utilização dos Recursos Hídricos:

• Bases conceptuais

• Metodologias

• Formulários

• Modelos para licenças, e minutas de contratos de concessão

ANO 2



Divulgação dos Procedimentos para o 
Registo e Legalização da Utilização dos 
Recursos Hídricos  

No âmbito da divulgação dos procedimentos para o registo e legalização dos utilizadores de

recursos hídricos, desenvolveram-se diversas actividades, destacando-se a realização de

dois Workshops de Divulgação do Manual de Procedimentos para a Implementação
dos Títulos de Utilização de Recursos Hídricos e a elaboração de um Tríptico de
Divulgação dos Procedimentos para o Registo e Legalização dos Utilizadores de
Recursos Hídricos.

1º Workshop de Divulgação

2º Workshop de Divulgação

ANO 2



Ferramenta de Apoio ao Processo          

de Gestão e Atribuição de Títulos

No âmbito dos processos de gestão dos Títulos de Utilização de Recursos Hídricos,

a equipa foi mobilizada para preparar uma estrutura e ferramenta eficaz de apoio ao

seu registo e controlo da informação, garantindo a qualidade dos dados.

Com base nos registos da base de dados, permite também a impressão 
da ficha de abertura de processo e a impressão dos Títulos de Utilização 
de Recursos Hídricos.

A funcionalidade Dashboard disponibiliza uma visualização gráfica e 
dinâmica sobre o número de utilizações licenciadas e as respectivas 
quantidades. 

ANO 2



Delimitação Geográfica das Principais 

Bacias Hidrográficas de Angola

Delimitação Geográfica das 47 Bacias Hidrográficas (BH) que se encontram

definidas no Anexo a que se refere o artigo 13.º do Decreto Presidencial n.º 82/14,

que aprova o Regulamento de Utilização Geral de Recursos Hídricos, e das 77 BH

identificadas no trabalho desenvolvido pela Direcção Provincial dos Serviços

Hidráulicos (DPSH, S/D).

Utilização de dois MDT distintos:

• ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer)

• SRTM3 (Shuttle Radar Topography Mission)

O processo de delimitação e análise das BHs foi 

desenvolvido no software SIG ArcGIS, com a 

extensão ArcHydro Tools,

Procedimento utilizado para delimitar as bacias hidrográficas

ANO 2



Capacitação dos Recursos Humanos Capacitação dos recursos humanos do INRH por via de acções formativas on-job.

Durante o 2º Ano foram realizadas duas acções de formação:

• Reforço de competências na solução Microsoft Excel

• Formação em Sistemas de Informação Geográfica no apoio à Gestão de Recursos

Hídricos (formação contínua – em curso)

ANO 2



1º Workshop de Divulgação do Manual de 
Procedimentos para Implementação de TURH

Visitas às Estações Hidrométricas a reabilitar no âmbito da 
Segunda Fase de Reabilitação da Rede Hidrométrica Nacional

Apoio à Formação Especializada no INRH – Utilização e administração dos Sistemas de 
Informação ZAMWIS e HYDSTRA

Participação em eventos, reuniões com 

entidades externas, deslocações ao terreno

2º Workshop de Divulgação do Manual de 
Procedimentos para Implementação de TURH

ANO 2



Apresentação do Regime Económico e Financeiro 
no MINEA

Acto de Inauguração Simbólica de 35 Estações Hidrométricas
reabilitadas/construídas

Visita à Barragem do Colui e ao Dique de MontanteApresentação do PNA aos Dir. Provinciais de 
Energia e Águas

ANO 2
Participação em eventos, reuniões com 

entidades externas, deslocações ao terreno



Gestão de Bacias Hidrográficas 

Compartilhadas

Relatório de caracterização da situação de referência relativamente à Gestão
Bacias Hidrográficas Compartilhadas, constituindo uma base de trabalho para a

dinamização do Departamento de Rios Internacionais do INRH.

ANO 3



Apoio na preparação de documentos de 

apoio a apresentações do INRH em eventos

No âmbito do trabalho de Apoio Institucional aa INRH, a AT preparou e apoiou

a elaboração de diversos documentos de apoio a apresentações de técnicos e

directores do INRH em eventos, desde o conselho técnico do MINEA a

eventos ou encontros nacionais e internacionais.

ANO 3



Programa Estratégico de Expansão da 

Rede Hidrométrica – Reabilitação / 

Construção e Operação / Manutenção

Estudo de análise e concepção para a Expansão da Rede Hidrométrica, onde se

prevê a reabilitação, reconstrução e construção de estações hidrométricas com vista

à expansão consolidada da rede, incluindo custo de operação e manutenção

associados.

ANO 3



Código de Conduta do INRH Documento estratégico que estabelece as normas de conduta do INRH e dos seus

colaboradores.

ANO 3



Manual Prático de Hidrologia - Gestão 

de Dados e Modelação Hidrológica 

Recolha, tratamento e análise de dados

Documento que agrupa um Guia Técnico de Análise e Tratamento de Dados

Hidrológicos, no âmbito do Processo de Gestão de Dados Hidrológicos, e um

Manual de Procedimentos de Recolha, Tratamento e Análise de Dados que

consubstancia o processo de Modelação Hidrológica.

ANO 3



Guia Técnico - Procedimentos para 

Emissão de TURH - Rejeição de 

Efluentes

Documento que visa a consolidação dos procedimentos para a emissão de TURH
quanto à rejeição de efluente, apresentando várias tipologias de indústrias, as

principais etapas envolvidas nos processos de tratamento de efluentes industriais

líquidos e os principais parâmetros que os caracterizam

ANO 3



Manual de Funções e Procedimentos 

para o Pessoal do INRH

Estabelece as bases para a definição do conteúdo, objectivos, responsabilidades e

requisitos inerentes às funções dos vários colaboradores do INRH e ao perfil que se

espera para o seu desempenho.

ANO 3



Visita à secção do rio Caculuvar designada por Cova do Leão 
e a secção do rio Cunene

Missão da Comissão Multissectorial de Avaliação de 
Situação de Risco no Dique da Jamba Mineira

Participação em eventos, reuniões com 

entidades externas, deslocações ao terreno

3ª Consulta pública realizada no âmbito do 
desenvolvimento do PGDURHBH do rio Cuanza

Seminário de Informação da CICOS na República de 
Angola

No âmbito do trabalho em curso a AT foi envolvida em vários processos do

INRH, incluindo ao nível de deslocações ao terreno, o estabelecimento de

protocolos com outras entidades, divulgação do trabalho do INRH, reuniões de

articulação com entidades externas, entre outros.

ANO 3



Entrega ao INRH do equipamento adquirido no âmbito do projecto de 
reabilitação das estações hidrométricas da região Norte de Angola

Formações para capacitação do quadro de 
pessoal do INRH em Hidrologia e Excel

Workshop CICOS para estabelecer o quadro institucional do PCN em 
Angola

Participação em eventos, reuniões com 

entidades externas, deslocações ao terreno

ANO 3



Assistência Técnica ao Instituto Nacional de Recursos Hídricos de Angola
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Sérgio Bruno Costa
Tlm: (+351) 938795379
E-mail: sergio.costa@simbiente.com


