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A Relevância da Integração Ambiental para a Redução
da Pobreza e o Desenvolvimento Nacional

A gestão
ambiental
contribui para
a redução da
pobreza em
termos de
sua relação
com os meios
de
subsistência,
resiliance aos

Os
pobres
dependem
de
form a
desproporcionada dos solos, da água, da
vida selvagem e dos outros activos
ambientais. A nível do agregado familiar,
os pobres com acesso limitado aos activos
financeiros, humanos, ou físicos muitas
vezes têm apenas como base de sua
subsistência, os activos ambientais. Estes
activos podem, no mínimo, actuar como
rede de segurança – evitando que as
pessoas caiam futuramente na pobreza –
mas as vezes oferecem ‘uma via de
escape do ciclo de pobreza’1.
T a is
nív eis
de
de pe nd ênc ia
e
vulnerabilidade sugeriam que o retorno
do investimento ambiental pode ser alto.
Isto foi evidenciado numa revisão de 400
análises económicas separadas2. Mesmo
com hipótese conservadoras, as análises
identificaram
taxas promissoras de
retorno de investimentos em gestão
ambiental:
Taxa s d e r etorno de
investimentos em Ges tão

riscos
ambientais,
saúde. Assim
gestão
ambiental
joga o papel
importante
para alcace
dos ODMs.

C ontrolo da poluição do ar
<15:1
Água potável e saneamento
<14:1
Prevenção dos desastres naturais
<7:1
C onservação do mangal
<7:1
Preservação do recife de coral
<5:1
Preservação dos solos
<4:1
Estas taxas seriam ainda mais altas se as
estimativas considerassem um horinonte
temporal mais mais longo, e às diferentes
necessidades dos pobres fosse atribuída a
devida medida.
Abastecimento de água e saneamento
poupa tempo (isto é, o tempo de caminhar longas distâncias para buscar água)
que se traduzem em maior produção
econômica e da produtividade, bem como
uma maior freqüência escolar. A redução
da incidência de doença s transm itida s pela
água também sã o uma fonte significa tiva de
be nefícios 2.

Medidas de conservação do solo, como
terraços, muros de pedra e valas de des-

vio e diversificação de culturas têm altos
retornos. Valor econômico de tais benefícios seriam ainda maiores se a avaliação
inclui tambem outros benefícios significativos de prevenção a degradação da terra,
incluindo a melhoria da segurança alimentar, aumento da freqüência escolar
(devido à diminuição na demanda de trabalho infantil), melhoria do acesso ao
financiamento para os agricultores (com
base na melhor qualidade de terra), a
protecção dos habitats vulneráveis para a
manutenção da biodiversidade e redução
da contribuição para o aquecimento
global2.
A substituição dos combustíveis de
biomassa tradicional utilizada pelos pobres trará múltiplos benefícios em termos
de poupança de tempo (para as mulheres
e crianças que actualmente passam horas
por dia coletando combustível), melhoria
da saúde humana (devido à melhor qualidade do ar interior), reduziu os danos
ambientais resultantes do corte de lenha,
e melhorou a qualidade do solo (em vez
queimár os excrementos de animais, eles
são retornados aos campos dos agricultores)2.
Investimentos em conservação pode
ajudar a proteger ecossistemas intactos
de conversão ao usos menos diversos,
como a agricultura. Quando cuidadosamente concebido e gerido, os pobres
ganham de conservação. Por example, os
investimentos em conservação da vida
selvagem podem ajudar os pobres quando
os benefícios da conservação, principalmente na forma de receitas do turismo,
são partilhados de forma equitativa com
as comunidades locais. Experiência na
África do Sul mostrou que a conservação
da vida selvagem pode ser mais rentável
do que usos tradicionais, como a criação
de gado2.
Sistemas agroflorestais, uma opção de
conservação que incoropora as florestas e
habitats dos animais selvagens com terras
agrícolas, produz altos retornos dos investimentos. Os estudos econômicos de florestas mangais mostram consistentemente que a conservação é economicamente atrativo2.
Os investimentos numa melhor gestão
das pescas sobreexploradas pode produzir importantes benefícios econômicos e
ecológicos, devido ao redução do esforço
de capturas. 2

Ambiente, e Subsisténcia, Saúde, Resistência ao riscos, Desenvolvimento
economico
Contribuição da gestão ambiental para a redução da
pobreza e o desenvolvimento nacional pode ser
conceituada em termos de sua relação com os meios de
subsistência, resiliance aos riscos ambientais,
desenvolvimento econômico e saúde.
Modos de vida melhorados (subsisténcia). Os
ecossistemas oferecem serviços com os quais os pobres
contam desproporcionadamente para o seu bem-estar e

para as necessidades básicas: habitação, alimentação,
água, medicamentos tradicionais, entre outros. A
população depende igualmente do ambiente para o seu
rendimento em sectores como pescas, florestas e
turismo, quer através do mercado formal quer do
informal. Por exemplo, cerca de 85% da população
economicamente activa em Moçambique trabalha no
sector agrícola, e contribui com cerca de 26% do Produto
Interno Bruto6.

R e curso s naturais e se rv iço s de e co ssiste mas – importância para subsisté ncia
do s ag reg ado s familiare s rurais
As análises dos aspectos sócio-económicos das florestas costeiras de Moçambique confirmam que o modo de
vida da população da costa é suportado por recursos como a madeira, materiais de construção, frutas, tubérculos,
carne, mel, plantas medicinais. Autores estimam que o valor do uso das plantas medicinais das florestas
costeiras pode atingir 80 milhões de USD por ano 3.

Para as 200 famílias da aldeia Djabula no Distrito de Matutuíne, na província de Maputo, os produtos
florestais representam 93% da sua renda média anual estimada em cerca de 500 USD por família (63%
provenientes do carvão e 30% das bebidas tradicionais feitas a partir do palma Hyphaene sp)4.

Um estudo na Zona húmida de Ga-Mampa, na bacia hidrográfica do rio Olifants na África do Sul estima que a
contribuição das terras húmidas para a subsistência da comunidade local constitui o valor financeiro líquido de
$411 por agregado familiar anualmente. Contudo, grande parte dos materiais colhidos da bacia hidrográfica
são usados para a subsistência dos agregados familiares e raramente são vendidos5.

Estima-se que o valor financeiro total líquido para os agregados familiares em termos de consumo doméstico e
rendimento monetário no uso do recurso natural da zona húmida do Delta de Rufiji, Tanzania seja $575 por
agregado familiar por ano, grande proporção do qual é realizada como rendimento em dinheiro. Acima de 70%
deste valor é atribuível às pescas efctuadas na área 5.

Saúde melhorada. As condições ambientais contribuem
com uma proporção significativa de riscos de saúde para
os pobres. Factores de risco ambiental, tais como
exposições ocupacionais a produtos químicos e poluição
intradomiciliar do ar a partir do uso do combustível
lenhoso pelos agregados familiares, jogam um papel em
mais de 80 por cento das doenças regularmente
reportadas pela Organização Mundial de Saúde. As
doenças endémicas tais como a malária e a cólera
(representam a maioria absoluta das doenças de
notificação obrigatória em Moçambique)7 e são
consequência directa de drenagem , saneamento, gestão

Impacto do ambiente na saúde

A OMS analisou e compilou informação de
todos os seus estados membros sobre os
impactos na saúde causados por riscos
ambientais em cada país. Dados sobre
Moçambique indicam8:
- Número de mortes anuais devido à
insuficiência da água, higiene e saneamento:
17,000
- Número de mortes anuais por poluição
intradomiciliar do ar: 11,100
- Número de mortes que poderiam ser
evitadas modificando o ambiente como um
todo: 70,500

dos resíduos sólidos e sistemas de abastecimento da
água deficientes. O custo para a economia Moçambicana
de falta de fornecimento de água potável e do fraco
saneamento traduzido no aumento da morbilidade e
mortalidade foi estimado em 180 milhões de USD por
ano, representando 2.8% do PIB, enquanto os custos de
poluição do ar intradomicilar foram avaliados em 68
milhões de USD/ano e 1.1% respectivamente 9. O
melhoramento das condições ambientais prejudiciais à
saúde da população requer uma planificação adequada,
investimento a favor dos pobres e infra-estruturas
melhoradas.

Resistência aos riscos ambientais. Moçambique
é fortemente vulnerável a variabilidade climática.
Na verdade, “os choques da água”, tais como as
cheias e a seca acarretam altos custos sobre o
crescimento da economia Moçambicana. Estima-se
que Moçambique experimenta cheias que em média
custam cerca de US$240 milhões em cada 4 anos e
seca que custa cerca de US$45 milhões em cada 34 anos. Isto traduz-se em danos superiores a
US$70 milhões anualmente 9. Estes custos irão
certamente aumentar por causa das mudanças
climáticas. Os pobres são mais vulneráveis aos
desastres naturais tais como cheias e seca, os
efeitos das mudanças climáticas e outros choques
ambientais que ameaçam os seus meios de vida e
minam a segurança alimentar. A seca de
2002/2003 afectou os meios de vida de 640,000
Moçambicanos, enquanto as intensas chuvas de
2000-2001 causaram a morte de cerca de 700
pessoas, e desalojaram mais de 1 milhão10.
Melhoramento da forma como os recursos
ambientais, tais como as florestas, os rios, os
mangais, as dunas, os recifes de coral, bem como,
as águas transfronteiriças são geridas aumenta a
resistência aos riscos ambientais, dos
Moçambicanos pobres e a segurança dos seus

Desenvolvimento Económico. A
qualidade ambiental contribui directa e
indirectamente para o desenvolvimento
económico e emprego. Em Moçambique
estas contribuições são particularmente
importantes em sectores como a
agricultura, exploração mineira, florestas,
pescas e turismo. O sector da pesca
marinha em Moçambique é muito
importante, empregando entre 75.000 e
80.000 pessoas de um total de estimado
em 480.000 pessoas economicamente
dependentes deste sector. Colectivamente,
as pescas produzem 100.000 a 120.000
toneladas de pescado por ano, e
contribuem com cerca de 30-40% do total
dos rendimentos de exportação para o
País11. Os rendimentos públicos dos
recursos naturais (pescas, florestas,
exploração mineira e terra agrícola)
situava-se em 30 milhões de USD em
2003. De acordo com estimativas do
Banco Mundial o valor poderá exceder 200
milões em 2015, desde que sejam feitas
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Integração ambiental para
redução da pobreza e desenvolvimento
economico
A Integração Ambiental e ODMs
Contribuição da gestão ambiental para a redução da pobreza e o desenvolvimento nacional pode
ser pode ser vista através das lentes dos ODM, como mostrado na tabela abaixo.

Objectivos
Pobreza

Contribuição da gestão ambiental para alcance dos ODM
A subsistê ncia e a segurança a limenta r dos pobres depe nde de forma dire cta da viabilidade e produtividade dos
e cossistemas e da dive rsidade dos se rviços que os mesmos ofe re cem.

1. Erradicar a pobreza Muita s vezes os direitos de a cesso à te rra , água e demais re cursos na turais pe los pobre s são inseguros, bem
como é inadequado o a cesso à informa ção, aos me rcados e a pa rticipa ção na tomada de de cisões que afe ctam
extrema e a fome

o se u a cesso aos re cursos e uso, limita ndo deste modo a sua ca pa cidade de faze r o uso sustentá ve l dos
re cursos ambienta is pa ra a melhoria da sua subsistência e bem esta r.
A vulne rabilidade aos riscos ambienta is—ta is como as cheia s, a se ca e os impa ctos da s muda nças climá ticas —
enfraque cem as oportunidades de subsistência das pessoas e as estra tégias de melhora r a vida , limitando assim
a capa cidade de se libe rta rem a si próprias da pobreza ou de e vita r ca ir na pobreza .

Género e educação

2. Alcançar a
educação primária
universal
3. Promover a
igualdade de género
e empoderar a
mulher

A degrada ção ambienta l contribui pa ra o aumento do peso sobre a mulhe r e a criança (espe cia lmente as
ra pa rigas) em te rmos de tempo ne cessá rio pa ra a busca da á gua e lenha, assim reduzindo o tempo que têm
pa ra as a ctividades de educa ção, ge ra ção de renda ou re crea ção.
Incluindo o ambiente no curriculum do ensino primário pode -se influe ncia r o comportamento dos mais novos e
se us pa is, apoiando um modo de vida sustentá ve l.
Muita s ve zes, As mulhe res jogam um pa pel limitado na tomada de de cisões, ao nível com unitá rio e ao níve l de
formula ção de política s, o que impe de que as suas voze s se jam bem ouvidas, pa rticula rmente com re spe ito às
suas preocupa ções re la tivas ao ambie nte .
As mulhe res muita s vezes têm menos dire itos e a cesso difícil à te rra e aos re cursos na tura is, o que lim ita as
suas oportunidades e capa cidade de te r a cesso aos activos de produção.

Saúde

4. Reduzir a
mortalidade infantil
5. Melhorar a saúde
materna
6. Combater o HIV/
SIDA, a malária e
doenças graves

As dia rré ias, as infe cções respira tórias e a malá ria lide ram a lista das doenças causadas pela s condições
ambienta is e vitá veis em Moçambique. As medidas de pre ve nção dos da nos à saúde por causas ambie ntais são
muito importa ntes, e muitas vezes e conom icamente mais viá ve is, do que o tra tamento das doença s re sultantes.
A ma lá ria constitui um grande problema da sa úde pública em Moçambique. Estima-se que nos hospitais, 40%
de casos de entrada , e 60% de ca sos pediá tricos se jam consequência da malá ria e ma is de um te rço de mortes
de cria nças com ida de a baixo dos cinco anos este ja a ssociado a malá ria . A ma lá ria pode -se agra va r como
resulta do da desfloresta ção, pe rda de biodive rsidade e má gestão da água.
Estima -se a inda que ce rca de 80% da popula ção Moçambicana usa combustíve is lenhosos. As cria nças, muitas
vezes a dorm ir próx imo da la reira, e tipicamente as mulhe res traba lhando na cozinha, são ma is expostas à
poluição do a r intradom icilia r de vido ao uso dos combustíveis sólidos, o que a fe cta a sua sa úde.
R iscos ambienta is, ta is como desa stres na tura is, che ias, se ca e os e fe itos das mudanças climáticas, afe ctam a
sa úde das pe ssoas e podem constituir uma amea ça à vida.

Garantir a
Sustentabili-dade
Ambiental

Acesso à água e saneamento é um pre cursor ne ce ssá rio pa ra as outras forma s de dese nvolvimento. Sem a cesso
adequado a estas fa cilidades, o tempo gasto na busca da água , a renda do agrega do fam ilia r gasta no
tra tamento médico e na compra de água , entre outros fa ctore s contribuem pa ra que as pe ssoas continuem na
a rmadilha da pobreza .

(Aumentar o acesso à
As inte rvençõe s em prol de me lhor aba ste cimento de água e sa neamento por si sós, exe rcem um impa cto
água potável e ao
significa tivo sobre a pobre za a tra vés do aumento que r da s oportunidades e conóm icas que r do rendimento
disponíve l do agregado familia r, que r a inda , a travé s da redução dos casos de doença e despesas afins.
saneamento)
Com menos tempo gasto em busca da água, a mulhe r pode rá passa r mais tempo a tra balha r pa ra ganha r
dinheiro e melhora r as suas condiçõe s de vida e das sua s famílias.

Fontes:
Adaptado do PEI Handbook 2008
WHO (2009) “Country Profile of Environmental Burden of Disease”
Government of Mozambique (2008) “Report of the Millennium development Goals”
http://www.afro.who.int/malaria/country-profile/mozambique.pdf
WHO (2009) “Country Profile of Environmental Burden of Disease”s

Iniciativa da Pobreza e Meio Ambiente, Fase II em Moçambique
MICOA/MPD/PNUD / PNUMA

