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Definição da Integração da Pobreza-Ambiente

Os solos férteis, a água

potável, o ar,
as florestas,

bem como os
outros recursos naturais,
produzem

rendimento,
oferecem

redes protectoras aos

pobres, mantêm a saúde

pública. Estes
elementos

criam a base

para o desenvolvimento

sustentável.

Grande parte da riqueza dos
países em desenvolvimento e
dos pobres é constituída
pelos activos ambientais. Os
solos férteis, a água potável,
o ar, as florestas, bem como
os outros recursos naturais,
incluindo a biomassa e biodiversidade podem ser considerados como sendo activos
ambientais, uma vez que
produzem uma série de bens
e serviços de rendimento,
oferecem redes protectoras
aos pobres, mantêm a saúde
pública, e fornecem a energia
e o crescimento económico.
Estes elementos criam a base
para o desenvolvimento sustentável.
De forma contrária, a má
gestão dos activos ambientais, o fraco controlo dos
riscos am
ientais como a
poluição, e a resposta inadequada aos desafios ambientais e às mudanças climáticas, ameaçam o desenvolvimento e afectam os pobres.
É necessário, no entanto, que
se faça a inclusão das considerações
ambientais
(“integração”)
nas
várias
instituições e das decisões
que conduzem ao desenvolvimento, incluindo os planos e
orçamentos de desenvolvimenacionais e sectoriais nto.

Esforços iniciais nos anos 90
para a integração do ambiente na planificação nacional —
por exemplo, através de
documentos de estratégia
para a redução da pobreza
(PRSPs) — com o fim de

garantir que as decisões económicas e planos tivessem em conta as prioridades ambientais e que
fizessem face ao impacto das actividades humanas
nos serviços ambientais e activos. Contudo, as evidências sugerem que estas tentativas iniciais para a
integração do ambiente na planificação nacional
complicaram o sucesso.

Os governos e os actores de desenvolvimento responderam dando mais atenção na integração do
ambiente no PRSPs, com a atenção particular para
a integração das ligações entre a pobreza
e
ambiente e demonstrando a razão para fazer face a
contribuição do ambiente para o bem estar humano
e dos pobres, o crescimento económico e o alcance
dos MDGs. Os ministérios das Finanças e de Planificação foram reconhecidos como sendo os actoreschave por forma a atingir estas metas com base no
facto de que uma boa gestão ambiental pode dar
uma contribuição essencial para subsitência melhorada e para oportunidades de renda para os pobres
e outros grupos vulneráveis, incluindo as mulheres.
Assim a integração das ligações pobreza-ambiente
tornaram-se uma estratégia-chave para o alcance
do desenvolvimento a favor dos pobres em muitos
países.

Definição: Integração da PobrezaAmbiente
O processo iteractivo da integração das ligações entre a
pobreza e ambiente nos processos de formulação orçamentação e implementação das políticas, à nível nacional, sectorial e local. Isto é um esforço multi-actor e
multi-anual que implica um trabalho com actores governamentais (gabinetes de chefes de estado, ambiente,
finanças e entidades de planificação, entidades sectoriais e locais, partidos políticos e parlamentos, gabinetes
nacionais de estatística e o sistema judicial), actores
não-governamentais (sociedade civil, academia, negócio
e a indústria, o público em geral e as comunidades, e os
media) bem como os actores de desenvolvimentos.
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História da Integração da Ambiente em Moçambique
Em Moçambique, grande parte a população depende
em grande medida do ambiente para a sua sobrevivência diária. Contudo, a degradação ambiental geral
está a reduzir os benefícios sociais e económicos obtidos pelos pobres a partir da terra e dos outros recursos naturais e isto está desse modo, a conduzir para
o agravamento das condições ambientais, económicas
e sociais nas zonas rurais e urbanas. Por exemplo, a
erosão dos solos reduz a produtividade agrícola e o
rendimento rural, e o desflorestamento aumenta a
vulnerabilidade às cheias. Isto resulta num declínio
constante no bem estar entre os grupos pobres e
vulneráveis em Moçambique.
A integração do ambiente no Plano de Acção para a
Redução da Pobreza Absoluta (PARPA I, 2001-2005)
foi fraca, mas desde 2001 foi dada uma atenção
aumentada à relação entre a pobreza e o ambiente –
que está entre os MDG1 e MDG7 – com um enfoque
acrescido sobre as Objectivos do Desenvolvimento do
Milénio (ODM) 7 – Garantir a Sustentabilidade
Ambiental.
Como resultado do aumento da consciência sobre a
degradação ambiental pelo Governo e pelos actores,
a segunda geração do Plano de Acção para a Redução
da Pobreza Absoluta (PARPA II, 2006-2009) tem integrado o ambiente como um assunto transversal. Ademais, o PARPA II tem uma clara indicação das áreas
de acção, actividades sectoriais e responsabilidades.
O PARPA II está igualmente comprometido com os
ODMs que reflectem claramente a relação entre o
ambiente e a pobreza (ODM 1 e ODM 7).
A Iniciativa Pobreza e Meio Ambiente foi formulada
para mostrar a importância do ambiente nas prioridades de desenvolvimento de Moçambique e dos sectores, com um enfoque geral sobre a melhor forma de
integração do ambiente nos processos de planificação
e orçamentação nacional, sectorial e distrital, no
apoio da implementação do PARPA II no alcance dos
ODMs.
A necessidade de integração ambiental em Moçambique reflecte-se na Constituição, a Lei do Ambiente,
Regulamento sobre o Estudo de Impacto Ambiental e
uma série de regulamentações sectoriais específicas
(por exemplo - a água, mineração, estradas) e de
grandes projectos (areia pesada, gás e Millennium
Challenge Initiative). No entanto ainda necessários
esforços para garantir a ampla aceitação, compreensão e aplicação de regulamentos aprovados.

Integração da pobreza e do ambiente no
PARPA II. Exemplo:
Energia Renovável e Novas Fontes
Prioridade
estratégica:

Garantir o uso sustentável dos
recursos naturais e implementar
mecanismos transparentes de gestão e exploração racional destes
recursos

Desenvolvimento Económico, sub-capítulo Energia
Renovável e Novas Fontes:

O défice de energia cria uma procura cada vez maior
para o uso de fontes alternativas de energia renováveis,
tais como solar, eólica, e biomassas.
Objectivos principais:
(i) reduzir a destruição da floresta para uso de biomassa;
(ii) aumentar o acesso ao uso sustentável e melhorado de combustível da biomassa para a cozinha,
e;
(iii) incentivar o uso de fontes de energia ambientalmente benéficas.
Principais acções:
Prosseguir a extensão do programa de electrificação rural, priorizando a ligação de mais Distritos à rede nacional de energia, com especial
atenção às energies novas e renováveis;
Aumentar acesso de energia aos hospitais, postos
de saúde e escolas com base em fontes alternativas de energia;
Desenvolver acções conducentes à implementação
de projectos de geração de energia eléctrica,
através da diversificação das fontes alternativas de energia, com vista a preservação dos
recursos de biomassa incentivando o recurso
às fontes de energia alternativa, e;
Promover o uso de fornos e fogões melhorados com
vista ao uso sustentável da energia da biomassa.

___________
Fontes:
PEI Handbook 2008
Plano De Acção Para A Redução Da Pobreza Absoluta,
2006-2009 (Parpa II)
Guidance Note on Mainstreaming Environment into
National Development Planning (www.unpei.org/PDF/
Guidance-Note-Mainstreaming.pdf

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

