Planos de Ação Comunitários de Adaptação (2013-2016)

Contribuir para o aumento da resiliência de Moçambique face aos impactes das alterações
climáticas.

O projeto PACA decorre em Moçambique e promove a implementação de planos de ação
comunitários de adaptação aos impactes das mudanças climáticas (PACAs). Neste projeto a
Oikos está envolvida na facilitação dos processos comunitários e no acompanhamento de
implementação dos PACA.

Moçambique é um país vulnerável às alterações climáticas devido a vários fatores, sobretudo
pela localização geográfica e pelo ainda fraco desenvolvimento socioeconómico. Anualmente,
o país é assolado por eventos extremos de natureza como secas, cheias, ciclones e
tempestades tropicais. A fraca capacidade de adaptação, associada aos elevados índices de
pobreza, acaba por potenciar os efeitos socioeconómicos negativos destes eventos. A
ocorrência da variabilidade e mudanças climáticas, em Moçambique, tem tido impactos
socioeconómicos e ambientais fortemente negativos: perda de vidas humanas e de
propriedades, de culturas agrícolas, a destruição de infraestruturas, a degradação ambiental e
a perda de biodiversidade.

O país tem um vasto potencial com destaque para a existência de solos aráveis, de recursos
florestais, de recursos faunísticos, marinhos e energéticos. Mais de 80% da população vive nas
zonas rurais e a principal atividade de subsistência é a agricultura de sequeiro. Apesar de
Moçambique ter potencial energético (com uma abundância relativa de fontes fósseis e
renováveis) a sua exploração é ainda insignificante.
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A existência de recursos descentralizados, aliada ao facto das alterações climáticas terem
impactos altamente diferenciados ao longo do país, tornam Moçambique o país ideal para
implementar estratégias e ações de adaptação locais, que contribuam para o aumento da
resiliência do país como um todo. Associando diretamente as populações não só na
identificação dos problemas mas também nas próprias soluções, permite uma maior
apropriação e partilha de conhecimento. Estes projetos de adaptação poderão igualmente
proporcionar a criação de ferramentas que ajudam a aumentar a geração de rendimento,
assegurando o combate à pobreza ao mesmo tempo que contribuem para a mitigação das
alterações climáticas.

Assim, o projeto PACA visa aumentar a resiliência aos impactos das alterações climáticas em 9
localidades moçambicanas através da implementação de medidas de adaptação identificadas a
partir de processos comunitários participativos, permitindo maior resiliência das comunidades e
o rumo a uma economia verde com dinamização das atividades locais.
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