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O desenvolvimento africano encontra-se numa fase deci-
siva. Tanto os esforços internos como externos visam 

eliminar a pobreza e a fome do povo africano e habilitá-lo 
a participar no crescimento económico – mas como é que o 
clima se integra nestes esforços? Num continente onde mi- 
lhões de pessoas dependem de uma agricultura de sequeiro 
para o seu sustento, as doenças sensíveis ao clima represen-
tam um grave problema para a saúde pública e os desastres 
relacionados com o clima frequentemente ameaçam os 
avanços no desenvolvimento, é surpreendente verificar que 
os esforços de desenvolvimento até à data não conseguiram, 
de modo geral, integrar a informação e os conhecimentos 
sobre o clima. Os parceiros que subscrevem a publicação 
Gestão do Risco Associado ao Clima em África: Aprendendo 
com a Prática – a União Africana, o Banco Africano de 
Desenvolvimento, a Comissão Económica das Nações Unidas 
para a África, o Sistema Mundial de Observação do Clima 
e o Instituto Internacional de Investigação do Clima e 
da Sociedade (International Research Institute for Climate 
and Society) – gostariam que esta situação mudasse. Eles 
acreditam que se está a perder uma grande oportunidade.

A incorporação da informação sobre o clima nas decisões 
relativas ao desenvolvimento permite uma melhor gestão dos 
riscos associados ao clima e diminui a vulnerabilidade das 
populações carentes. Uma gestão eficaz do risco associado 
ao clima (CRM – Climate Risk Management) tem também 
a possibilidade de originar resultados sinergísticos pois os 
agricultores, por exemplo, sentir-se-iam mais confiantes 
e por conseguinte mais susceptíveis de investirem em 
tecnologia que aumente o rendimento das colheitas.

A ciência do clima avançou consideravelmente nos 
últimos anos e gradualmente aumenta a disponibilidade de 
informação fiável sobre o clima. No entanto, os benefícios 
desta ciência praticamente não conseguem ainda chegar 
aos tomadores de decisão africanos. Uma análise das razões 
subjacentes identificou problemas com a disponibilidade de 
dados e a eficácia dos serviços sobre o clima, assim como a 
não incorporação de considerações sobre o clima na política  
e na prática.

Existem, contudo, algumas excepções notáveis – casos 
em que as autoridades nacionais, projectos de desenvolvi-

Gestão do risco associado 
ao clima em África: 
Aprendendo com a prática

mento ou operadores do sector privado reconheceram o 
valor da informação sobre o clima e procuraram sistematizar 
a inclusão desta na sua tomada de decisão. Os elementos 
constituintes de uma boa prática de CRM demonstrada por 
estes casos podem informar futuros esforços nesse sentido. 
O documento Gestão do Risco Associado ao Clima em África: 
Aprendendo com a Prática ilustra cinco casos destes e extrai 
lições gerais e de cada caso.

O que é necessário, e se demonstra com estes casos, 
é uma abordagem integrada que incorpore a ciência e a 
informação sobre o clima no planeamento e projectos de 
desenvolvimento multidisciplinares. É essencial que a abor-
dagem também seja participativa, envolvendo todas as partes 
principais interessadas, para assegurar que são satisfeitas 
as suas necessidades genuínas. As ferramentas do clima 
desenvolvidas e aplicadas através desta abordagem facilitarão 
a tomada de decisão das partes interessadas, fornecendo 
informação nova e pertinente capaz de ser incorporada na 
prática.

As alterações climáticas são notícia em todo o mundo, 
mas as incertezas que lhe são inerentes estão a causar 
confusão, e por vezes controvérsia, sobre a melhor maneira 
de actuar. A variabilidade climática é já uma realidade e os 
parceiros responsáveis por esta publicação acreditam que, se 
aprendermos hoje a gerir melhor a variabilidade climática, 
aumentaremos a resiliência de infra-estruturas e sistemas 

"O impacto das alterações climáticas 
far-se-á sentir desproporcionadamente 

nos países mais pobres do mundo, 
muitos deles aqui em África. As 

populações pobres já vivem na linha 
da frente da poluição, do desastre e da 
degradação de recursos e solos. Para 
estas, a adaptação é uma questão de 

pura sobrevivência".
ex-Secretário das Nações Unidas, General Kofi Annan



Gestão das cheias em Moçambique
As cheias que ocorreram em Moçambique no ano 2000 foram as 
piores de que há memória e puseram à prova o sistema de aviso 
prévio e resposta a cheias do país. Apesar de várias falhas, o consenso 
geral após o desastre foi de que o sistema provara ser eficaz. O sistema 
inclui vários elementos de boa prática de CRM, que podem ser 
alargados a outros países e a outros tipos de desastres.

Apoiado por boa política e bom planeamento de gestão das cheias, 
o sistema integra a prevenção de cheias, preparação e actividades de 
resposta a níveis múltiplos, desde as comunidades locais ao governo 
central. Existe uma colaboração activa entre os vários níveis, tanto 
antes como durante a ocorrência de cheias. As autoridades da água 
trabalham em estreita colaboração com o serviço meteorológico, 
uma vez que o perigo de cheias depende de factores climáticos 
e hidrológicos. A colaboração com os países vizinhos também é 
um factor crítico, pois as cheias são frequentemente consequência 
da pluviosidade nas bacias a montante e das decisões de gestão 
tomadas fora de Moçambique; isto é apoiado por acordos regionais 
que foram reforçados desde as cheias do ano 2000.

e reforçaremos a capacidade de adaptação a futuras alterações 
climáticas. Este é especialmente o caso dos eventos extremos 
climáticos mais frequentes e  mais devastadores, que muito 
provavelmente estarão associados a futuras alterações climáticas.

Recomendações
As principais recomendações que este relatório apresenta aos 
tomadores de decisão são:

Redefinir clima como uma questão de 
"desenvolvimento"

Há muito que se reconhece a importância do clima no 
desenvolvimento sustentável, mas esse facto tem sido em 
grande medida ignorado por economistas e planeadores de 
desenvolvimento. Para ser compreendido como uma questão 
fundamental de desenvolvimento, ele deve ser redefinido 
em termos de desenvolvimento. Isso significa descrever as 
implicações económicas de riscos associados ao clima como  
a fome, a malária, as cheias, etc. Também significa determinar 
o potencial da informação e dos serviços sobre o clima na 
melhoria da gestão do risco e na promoção do desenvolvimento 
sustentável. Por conseguinte, recomenda-se investir em estudos 
criteriosamente seleccionados que quantifiquem o impacto 
económico da variabilidade e alteração climática, assim como  
os benefícios da informação sobre o clima nos sectores sensíveis 
ao clima.

Incentivar a inovação institucional
Existem centros de excelência em toda a África que podem ser 
instrumentais no desenvolvimento, gestão, extensão e partilha de 
conhecimentos sobre a melhor maneira de gerir riscos relacio-
nados com o clima. A criação de redes e parcerias institucionais 
capazes de desenvolver e implementar programas de CRM 

n
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Agricultura no Mali
No Mali a agricultura de sequeiro é a base do sustento da maioria das populações, mas é altamente 
vulnerável a secas frequentes. Reconhecendo este problema, o serviço meteorológico nacional lançou um 
projecto há cerca de 25 anos para fornecer informação sobre o clima às populações rurais, especialmente 
aos pequenos agricultores. O projecto foi altamente inovador desde o seu início: foi o primeiro projecto 
em África a fornecer orientação e recomendações relacionadas com o clima directamente aos agricultores 
e a ajudá-los a medir eles próprios as variáveis do clima, para poderem incorporar a informação sobre o 
clima nas suas decisões.

Hoje os agricultores reportam consistentemente rendimentos mais altos nos campos onde a informação 
"agrometeorológica" é utilizada na tomada de decisão e um aumento correspondente da receita agrícola. 
Mais de 2000 agricultores trabalham directamente com o projecto e muitos outros acedem à informação 
sobre o clima através destes agricultores representativos. A evidência sugere que estes agricultores tomam 
melhores decisões de gestão que resultam em maiores rendimentos e receitas; estão preparados para 
aceitar mais riscos, investindo em novas tecnologias capazes de aumentar ainda mais os rendimentos e 
receitas; e começam a procurar obter informação a partir de outras fontes para melhorarem a sua tomada 
de decisão.

No âmago do sucesso deste projecto está um grupo multidisciplinar. Este grupo inclui membros do serviço meteorológico, Ministério da Agricultura, 
institutos de investigação agrícola, agências de desenvolvimento rural, agricultores e meios de comunicação. O grupo funciona como uma “instituição 
de interface” estabelecendo a ligação entre o clima e as comunidades agrícolas, traduzindo a informação sobre o clima em informação e orientação útil 
para os agricultores. Outros factores contribuintes para o sucesso do projecto são o apoio político do governo, o apoio financeiro de longo prazo do 
principal doador, a abordagem do projecto centrada no agricultor e uma comunicação eficaz, incluindo o uso da rádio rural.
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Malária epidémica na África austral
A malária epidémica – distinta da  
malária endémica – afecta um número 
estimado de 124 milhões de africanos 
e é a causa de 12% a 15% de todas as 
mortes provocadas por malária. Os surtos 
são influenciados por variações a curto 
prazo da pluviosidade, temperatura 
e humidade. As medidas de controlo 
das epidemias têm de ser aplicadas no 
local correcto e no momento certo e a 
informação sobre o clima pode ajudar 
significativamente estas decisões.

Os parceiros da campanha "Roll Back 
Malaria" desenvolveram um sistema de 
aviso rápido e resposta para a malária 
epidémica que inclui previsões sazonais 
e monitorização do clima, assim 
como avaliações da vulnerabilidade, 
fiscalização de casos e planeamento 
da resposta. Actualmente o sistema 
está a ser testado em vários países 
da África austral que são susceptíveis 
a epidemias, nos quais os resultados 
iniciais mostram que os programas 
nacionais de controlo melhoraram 
substancialmente a preparação e 
resposta desses países.

Segurança alimentar na Etiópia
As secas são frequentes na Etiópia, onde a pobreza generalizada aumenta a vulnerabilidade 
das populações, resultando em insegurança alimentar. O país respondeu a esta situação 
criando um sistema de aviso prévio e resposta, que permite a implementação de medidas 
de mitigação antes que o desastre ocorra. A eficácia do sistema ficou demonstrada em 2003, 
quando mais de 13 milhões de etíopes foram afectados pela seca, mas em que se conseguiu 
evitar uma situação de fome extrema.

O sistema evoluiu e foi melhorado desde a sua criação em 1976 e hoje é um sistema de 
gestão de informação complexo que recolhe dados de fontes múltiplas e fornece informação a 
um grande número de utilizadores. Existem comités de aviso rápido a todos os níveis do governo, 
até mesmo a nível de distrito, e a informação recolhida a cada nível é comunicada aos níveis 
superiores. O principal objectivo é fornecer assistência antes que o sustento das populações  
seja destruído, para que elas possam recuperar rapidamente depois de passado o desastre.

O sistema é altamente eficaz em termos do seu actual objectivo principal que é de 
assegurar o auxílio exterior de ajuda alimentar. Contudo, poderia ter um papel ainda mais útil, se pudesse atingir directamente os agricultores e criadores 
de gado com conselhos atempados que os ajudassem a gerir a variabilidade climática. O desafio da comunicação de mensagens úteis nos idiomas 
locais também necessita de ser tratado. Os meios de comunicação têm um papel importante a desempenhar aqui, juntamente com os especialistas 
do sector agrícola que podem fornecer informação climática adaptada às necessidades.

inovadores centrados nos problemas é essencial para que estes 
centros possam continuar a obter resultados positivos no seu 
desenvolvimento, a medida que as mudanças climáticas ocorrem. 
Estes programas necessitam de uma abordagem diferente da 
utilizada em programas anteriores, aproximando as diferentes 
comunidades de I&D necessárias para uma CRM eficaz e 
integrando os seus conhecimentos de modo a desenvolver  
Finalnovas abordagens, novas ferramentas e novos métodos.

Especificamente, o investimento em "instituições de inter-
face" (boundary institutions) pode ajudar a informação sobre o 
clima a influenciar o planeamento sectorial e a tomada de decisão. 
Estas instituições podem servir de intermediários entre cientistas 
e tomadores de decisão ou entre especialistas do clima e gestores 
sectoriais. Elas podem traduzir conhecimentos científicos em 
orientação prática para as organizações responsáveis pela tomada 
de decisão e ajudar a esclarecer as necessidades dos tomadores de 
decisão, para que estes possam orientar as questões científicas.

Orientar os serviços meteorológicos de modo a obterem 
resultados de desenvolvimento

Presentemente muitos serviços meteorológicos nacionais têm 
poucos incentivos, não possuem recursos suficientes ou não têm 
a autoridade necessária para fornecer ao sector da agricultura e 
outros sectores sensíveis ao clima os serviços de que estes neces-
sitam. Apela-se aos governos para que introduzam as mudanças 
institucionais necessárias, incluindo a provisão de novos recursos 
onde estes forem necessários, para a reorientação dos serviços 
meteorológicos nacionais para resultados de desenvolvimento 
sustentáveis.

Reforçar a investigação como apoio da gestão do risco 
associado ao clima

A investigação estratégica inovadora e a investigação aplicada do 
clima têm um papel fundamental a desempenhar na melhoria 
da CRM neste ambiente de incerteza crescente sobre a situação 

n
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"A nossa capacidade de transformar uma 
ameaça em oportunidade depende das 

medidas tomadas hoje".
Ahmadu Babagana, Director, Departamento de Economia  

e Agricultura Rural, União Africana
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Lições extraídas dos estudos de casos
A informação sobre o clima é mais eficaz quando 
integrada em estruturas de tomada de decisão 
multidisciplinares

A redução dos riscos relacionados com o clima exige 
coordenação e comunicação das partes interessadas a 
vários níveis

A informação sobre o clima deve ser credível para poder 
ser utilizada na tomada de decisão

O reforço e a sustentação de redes de observação do 
clima são essenciais

As tecnologias de informação e comunicação, os 
meios de comunicação e os serviços de extensão 
são componentes vitais de sistemas de informação 
melhorados

As inovações necessárias para a gestão de riscos 
relacionados com o clima estão a ser desenvolvidas e 
aplicadas

A análise económica do valor dos serviços relacionados 
com o clima é inexistente

Os países dos estudos de casos podem beneficiar das 
experiências recíprocas
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Seguro contra a seca no Malawi
Este estudo de caso descreve um projecto-piloto que está a testar um novo modo de 
lidar com o risco de seca: o fornecimento, directamente aos pequenos agricultores, de um 
seguro contra o clima baseado num índice. O projecto, que foi principalmente fomentado 
pelo sector privado, atinge o fulcro da insegurança alimentar no Malawi tratando as causas 
principais dos baixos níveis de investimento dos agricultores em novas tecnologias: o receio 
de más colheitas.

Em vez de um seguro contra más colheitas, como é o caso dos contratos de seguro 
agrícola tradicionais, os novos contratos são redigidos em termos de um índice que 
descreve a relação entre a ausência de chuva e as más colheitas. Os agricultores recebem 
um montante se a pluviosidade durante as fases críticas do crescimento das colheitas for 
inferior a determinado valor limite acordado. Quer o seguro pague ou não, os agricultores 
ainda têm o incentivo de tomarem decisões de gestão produtivas.

O projecto, que associa o seguro a um empréstimo para a compra de sementes e adubos, teve início na época de 2005/2006 e os resultados iniciais 
parecem ser positivos. Praticamente todos os agricultores envolvidos estão interessados em participar novamente no segundo ano do projecto e 
verifica-se uma enorme procura de adesão por parte de novos agricultores. Estimou-se que até à data foram assinados vários milhares de contratos 
para a época de 2006/2007.

Este resumo da política descreve sucintamente as principais mensagens do relatório Gestão do Risco Associado ao Clima em África: Aprendendo com a 
Prática. A referência completa é:

Hellmuth, M.E., Moorhead, A., Thomson, M.C., and Williams, J. (eds) 2007. Climate Risk Management in Africa: Learning from Practice. 
International Research Institute for Climate and Society (IRI), Universidade de Columbia, Nova Iorque, EUA.

O relatório encontra-se disponível on-line em http://portal.iri.columbia.edu/climateandsociety 

Para mais informações, queira contactar:
Molly E. Hellmuth, Directora, Secretariado da Publicação de Clima e Sociedade, The International Research Institute for Climate and Society (IRI)
The Earth Institute, Universidade de Columbia, Lamont Campus, 61 Route 9W, Monell Building, Palisades, NY 10964-8000, EUA.
E-mail: hellmuth@iri.columbia.edu; Telefone: +1 845-680-4463; Fax: +1 845-680-4866
http://iri. columbia. edu

climática futura. Esta investigação deve cobrir todo o espectro, 
desde a previsão climática diária ou a curto prazo e sazonal às 
previsões a longo prazo. Mas a ciência do clima por si só não 
será suficiente: também é necessária a investigação específica do 
sector, para compreender as implicações das alterações climáti-
cas e as suas relações com o sector envolvido, e para melhorar 
as decisões sectoriais na conjuntura da incerteza climática. 
Relativamente a esta última, é importante compreender o porquê 
das acções de pessoas e instituições e o que seria necessário para 
melhorar as suas decisões.

Promover a partilha sistemática do conhecimento
Um sistema de gestão do conhecimento permite a partilha 
eficiente de abordagens e experiências entre instituições, 
de modo a promover a adopção rápida e eficaz de práticas, 
tecnologias e resultados de investigação inovadores. Contudo, 
o desenvolvimento de tais sistemas tem baixa prioridade em 
quase toda a África e, presentemente, o seu financiamento 
é inadequado, resultando em graves lacunas de informação. 
Isto tem de ser solucionado através de melhor financiamento, 
parcerias melhoradas e partilha do conhecimento concertada,  
em todos os sectores e todas as escalas.
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