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Os desastres continuam a produzir grandes custos no mundo e 
como resultado disso, têm colocado o bem-estar, segurança de 
pessoas e comunidades em uma situação de incerteza. Segundo 
UN-ISDR (2015) mais de 700 mil pessoas perderam a vida, mais de 
1,4 milhão de pessoas ficaram feridas e cerca de 23 milhões ficaram 
desabrigadas em consequência de desastres. No total, mais de 1,5 
bilhões de pessoas foram afectadas por desastres de várias manei-
ras. Moçambique foi afectado recentemente pelos Ciclone Idai e 
Kenneth (março e abril de 2019). 

Fonte: INGC no I Seminário Técnico Científico sobre Mudanças Climáticas – 7 e 8 Novembro de 2019



4 Impactos, Desafios de Mitigação e Adaptação em Moçambique

Indicadores        Idai        Kenneth
Óbitos        45         603
Feriados        94         1642
Casas afectadas       44907       223947
Unidades Sanitárias      19         93
Salas de Aulas       480         3504
Alunos afectados      41694        335123
Hectares de Culturas Perdidas    55488         715378
Fonte: INGC no I Seminário Técnico Científico sobre Mudanças Climáticas – 7 e 8 Novembro de 2019

1 Professor Universitário, Doutor e Pós Doutor em Geografia, membro fundador do ObservA -  

Observatório Ambiental para Mudanças Climáticas

Segundo o Secretário Geral das Nações Unidas, o ciclone Idai é a 
cara mais clara das Mudanças Climáticas no Mundo, e a tendên-
cia é aumentarem os eventos extemos, como pode se observar no 
gráfico a baixo.

Fonte: Mavume (s/d) Departamento de Física / UEM citado INGC no I Seminário Técnico Científico sobre Mudan-
ças Climáticas – 7 e 8 Novembro de 2019.
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Os ciclones Idai e Kenneth elevaram o debate sobre a ligação entre 
a ocorrência e intensidade dos fenómenos vividos e a questão das 
Mudanças Climáticas no Mundo e em particular em Moçambi-
que. No entanto, o debate sobre as Mudanças Climáticas não se 
esgota ao fala-se sobre ciclones, e duma forma geral precisaria-se 
de tempo para esgotar este assunto. Como é do conhecimento ge-
ral, Mudanças climáticas são entendidas pela alteração do clima 
em pelo menos 30 anos. 

As outras alterações que acontecem em tempo menor que esse, 
denominam-se de variabilidade climática, algo que acontece nor-
malmente, durante o ano inteiro, com a mudança da estação do 
ano, por exemplo. 

Um conceito que deve sempre ser levado em conta, quando fala-se 
de Mudanças Climáticas é o Risco. 

A crescente exposição de pessoas e bens económicos levará a um 
aumento exponencial das perdas económicas derivadas de desas-
tres relacionados com o clima.  Isto devido ao conceito de Risco: 
Risco = E(xposição)xV(ulnerabilidade)xE(vento). 

As mudanças no clima que estão ocorrendo em todo o planeta e 
apresentam efeitos que podem ser vistos em várias partes, como 
exemplo: a extinção de várias espécies, desertificação e o aumento 
do nível do mar, este último pode ser visto nas cidades de Nacala, 
Beira e Pemba, sendo estes efeitos apenas algumas das consequ-
ências desencadeadas pelo aumento da temperatura global.
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Para Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, “mudança do clima” se refere a uma mudança que possa 
ser atribuída direta ou indirectamente à actividade humana e que 
altere a composição da atmosfera global, sendo adicional à varia-
bilidade climática natural observada ao longo de períodos compa-
ráveis de tempo (Nobre, 2008, p. 9). 

Essa mudança traz consigo impactos: que referem-se aos efeitos 
das mudanças climáticas nos sistemas naturais e humanos, de-
pendendo do nível de adaptação, podem-se distinguir dois tipos 
de impactos: 

Impacto potencial: todos os impactos que podem ocorrer devido 
às mudanças projetadas, sem considerar a adaptação, por exem-
plo a subida do nível do mar. 

Impacto residual: os impactos das mudanças climáticas que po-
dem ocorrer após a adaptação, por exemplo o uso de sementes 
modificadas para resistir a condições climáticas. 

O aquecimento global configura-se como um dos principais desa-
fios para a sociedade moderna. Apesar disso, notamos que ainda 
há grande confusão a respeito de suas causas. Na raiz do problema 
encontra-se o aumento da concentração de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) na atmosfera, que em grande parte é resultado do avanço e 
desenvolvimento industrial. 
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Segundo Demillo (1998) o aquecimento global, embora utilizado 
como termo equivalente, refere-se ao aumento contínuo e longo 
prazo nesta temperatura de equilíbrio da Terra. 

Para Lora (2002) os padrões atmosféricos começaram a ser altera-
dos pelo sempre crescente nível de emissão dos gases que causam 
o efeito estufa, decorrentes das actividades industriais, transporte 
e matriz energética usadas pelas sociedades modernas, daí essa 
associação entre as transformações no padrão atmosférico e ac-
ções humanas. 

O G-20 responde também por 78% de todas as emissões de CO2. 
Para alcançar a meta do Acordo de Paris, de manter o aumento das 
temperaturas em até 2%, será preciso realizar um corte de 7,6% 
nos níveis de emissões globais de gases de efeito estufa (GEE). Esta 
queda precisa ocorrer já na próxima década de 2020 a 2030. 

Então fica claro que em parte, o debate sobre Mudanças climá-
ticas é um debate de escala, e com estreita ligação com o desen-
volvimento industrial, ora Moçambique entra para este debate 
não como o causador, mas como afectado, pois as Mudanças Cli-
máticas têm causas globais mas, os efeitos e afectados são locais, 
resultado disso vimos o Idai e Kenneth, mas não só, temos visto 
constantemente, secas, cheias, aumento das áreas desertificadas 
em Moçambique. 

2  https://news.un.org/pt/story/2019/11/1695901. Acessado 8 de Abril de 2020
3  Proposta técnica do Gabinete de Reconstrução Pós Ciclones, as construções devem ter o 
mínimo de orientação e forma no processo de construção. 
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Dois conceitos importante de trazer para o debate e que precisam 
sempre estar claros são: Adaptação e Mitigação Climática. 

Adaptação: refere-se ao ajustamento de sistemas naturais ou hu-
manos, em resposta às mudanças climáticas reais ou esperadas, 
ou seus efeitos, o qual regula ou explora oportunidades benéficas, 
Nobre (2008) refere ainda que existem tipos de adaptação podem 
ser distinguidos: Adaptação antecipatória; Adaptação autônoma; 
e Adaptação planejada. 

Esta última refere-se à adaptação que é resultado de decisões e 
políticas deliberadas, baseadas na consciência de que ocorreram 
mudanças ou que essas mudanças podem vir a ocorrer e a acção 
é necessária para que o estado desejado das coisas retorne ou se 
mantenha. 

É desejável que este tipo de adaptação planejada seja constante 
e expansiva para vários sectores, por exemplo rever as normas de 
construção civil, criando mecanismos legais que objectivem que 
todo a construção de alvenaria o de material local responda com 
resiliência aos eventos extremos do tipo ciclone.

Enquanto que Mitigação é a intervenção antropogênica para re-
duzir a própria forçante antropogênica no sistema climático. In-
cluem-se estratégias para redução das fontes de emissões de gases 
do efeito estufa e também para o aumento dos sumidouros desses 
mesmos gases (Nobre, 2008, p 10). 
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Em outras palavras, podemos dizer que mitigamos os impactos 
e adaptamos aos eventos, ora é necessário não separar estas duas 
acções. 

Um outro conceito, que acredita se ter espaço no debate sobre 
Mudanças Climáticas é o conceito de Justiça Climática.  Se é ine-
gável que as questões do meio ambiente atraem uma atenção cada 
vez maior nos dias de hoje, falta ainda reconhecer a centralidade 
dos princípios actores desta questão. 

Injustiça ambiental ocorre quando a maior parte dos danos am-
bientais do desenvolvimento recai em populações de baixa renda, 
grupos de etnia discriminados e quase sempre em situação de vul-
nerabilidade. É o resultado de políticas em sociedades desiguais 
de Justiça Ambiental para a protecção ecológica. 

Para Salles (2017) o combate a injustiça ambiental, deve compre-
ender a estrutura social que permite que estes ocorram para que 
se elaborem políticas ambientais onde todos possam estar inclu-
sos e realmente terem direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado .  

Assim sendo, o debate de clima ou melhor das Mudanças Climá-
ticas deve ser: um debate inclusivo e acima de tudo responsabili-
zado, para que sejam mínimos os impactos nos locais afectados.  

4  Salles, c., Por mais Justiça Ambiental. 2017. In: https://carollinasalle.jusbrasil.com.br/arti-
gos/381650476/por-mais-justica-ambiental. Acessado: Março de 2020
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Isto significa que, em diferentes escalas, é necessário envolver as 
comunidades locais no processo de planificação e tomada de de-
cisão em todos os processos ligados a gestão das Mudanças Climá-
ticas, mas não só, é necessário que Moçambique ocupe um lugar 
de destaque no processo de decisão e criação de políticas públicas 
internacionais, nas reuniões de ONU, por exemplo.  
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