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Introdução
Depois da revolução industrial e da segunda guerra
mundial, registou-se crescente nível de destruição do meio
ambiente, aliado a isto, houve a necessidade de introduzir
algumas mudanças com o objectivo de reduzir os impactos
negativos das mudanças climáticas. Esta preocupação
culminou com o registo de várias conferências internacionais
com a finalidade de reduzir os problemas ambientais, para o
efeito trançou-se (ODS) “objetivos do desenvolvimento
sustentável.
I.

II.
Objectivo
- Analisar as dificuldades que Moçambique enfrenta para o alcance dos
Objectivos do desenvolvimento sustentavel (ODS).
III.

Metodologias

Para a elaborar do presente poster recorreu-se a
observação e análise dos dados e fenómenos naturais, a sua
intensidade e frequência, avaliar as condições do país para o
alcance dos (ODS), a ter em conta o período temporal
determinado pelas (NU) Nações Unidas, como meta para o
alcance dos (ODS) Objectivos do desenvolvimento sustentável.
IV.

Resultados

Em 2019 o País foi assolado pela primeira vez na sua história
por dois ciclones na mesma estacão, o “Idai e o Khened”,
depois destes, registou-se outros ciclones só para citar: Eloise,
Chalane, Dineo, Guambe Gombe e tempestades tropicais, não
com efeitos devastadores jamais vistos na sua história. São
efeitos das mudanças climáticas com impactos severos, e sem
recursos económicos para a reconstrução ou reposição do que
foi danificado.
Desastres e vulnerabilidades
Climáticas, (vide o anexo 1).

que

resultam

das

mudanças

Cenários Possíveis com a falta de uma resiliência global.
1-Aumento do nivel das àguas do mar;
2-Desertificaçao de àreas anteriormente habitaveis e agrícolas;
3-Aumento de pobreza;
4-Surgimento des doenças típicas de mudanças climáticas associadas a falta de (vacinas) e;
5-Surgimento de guerras económicas e escassez de recursos.

Analise dos objectivos do desenvolvimento sustentavel
Metas
-Reforçar a resiliência
e a capacidade de
adaptação a riscos
relacionados ao clima
e
às
catástrofes
naturais na provincia
(Objectivo 13.1).

Analise a sua localização geográfica
-Moçambique está exposto a choques e
desastres naturais, é assolado com
frequência por calamidades naturais,
tás como: ciclones, cheias e secas.
Tendo em conta este cenário, a meta é
considerada uma missão dificil de
alcancarl.

Implementacao
Infraestruturas
resilientes:
pontes, estradas, casas, hospitais e
escolas;
- Construção de barragens, diques
e represas nas bacias hidrográficas
para minimizar o risco de
cheias/inundações.

Acabar com a
pobreza em todas
as suas formas, em
todos os lugares
(Objetivo 1).

Diante destes factos, creio que
Moçambique não vai cumprir parte
dos objectivos de desenvolvimento
sustentável, ao analisar o desempenho
económico dos países sobre tudo os
que são considerados em via de
desenvolvimento.

Há
necessidade
de
uma
cooperação global para reduzir os
níveis de pobreza no mundo e em
particular
Moçambique,
a
pandemia veio expor o quanto
estamos distantes das metas, para
construir uma resiliência e acabar
com a pobreza.

Até 2020, promover a
implementação
da
gestão sustentável de
de florestas, deter o
desmatamento,
restaurar
florestas
degradadas,
(Objectivo 15.2).

A exploração ilegal e insustentável
dos recursos florestais para obtenção
de carvão, lenha e outros combustiveis
lenhosos constituem uma realidade,
gerando uma pressão exacerbada sobre
os recursos florestais.

Divulgar práticas de maneio
sustentavel aos carvoeiros e
restantes exploradores;
Proibir, fiscalizar e sancionar a
exploração
ilegal
recursos
florestais;
Promover o plantio de plantas de
rápido crescimento.

Vantagens competitivas e projecções
1
Com as mudanças climáticas, os países mais poluentes do mundo, procuram transferir
ou poluír no lugar dos que não estão, uma situação que na verdade dá no mesmo, uma vez que os
problemas causados num ponto, podem ser sentidas ou manifestarem-se noutros pontos do mundo;
2
Os países em via de desenvolvimento estão com muitas dificuldades para alcançar as
metas dos objectivos do desenvolvimento sustental, comparativamente com os países ocidentais,
perante este cenário, podemos falhar com a meta de até 2030 construir uma resiliência, acabar com
a pobreza e criar um sistema de saúde que satisfaça todas as comunidades;
3
Como projecção dos indicadores das mudanças climáticas, o mundo vai enfrentar mais
dificuldade para travar os seus impactos negativos e;
4
As metas do desenvolvimento sustentável estão condicionadas a mudanças de
comportamento em relação as acções localizadas mas com visão global, para uma resiliência
coletiva e eficiente.

Conclusão e Recomendações
Moçambique é um dos Paises que não vai alcançar a meta
1- A falta de recursos financeiros para construir infraestruturas resilientes;
2- Registo sistemático de fenomenos naturais estremos (ciclones, depressao e etc);
3- A pandemia da covid-19 e outros problemas associados a guerras e terrorismo.
4- O mundo precisa de cooperacao com accoes coletivas para o alcance destes objetivos e
suas metas.
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