JORNADAS DE REFLEXÃO E DIÁLOGO SOBRE A INCORPORAÇÃO DOS PLANOS DE ACÇÃO A
ADAPTAÇÃO COMUNITÁRIA (PAAC’s) NOS PEDD’S E PESOD’S DOS DISTRITOS DE LIUPO E LARDE.
Nampula, 8 de Junho a 10 de Julho de 2015

COMUNICADO DE IMPRENSA
O ano 2015, inicialmente foi caracterizado por eventos climáticos extremos que de certa maneira têm sido
ciclicos no país expondo famílias das zonas costeiras a situações de alto risco e de vulnerabilidade. Estes
eventos, trouxeram consequências drásticas para as famílias rurais, como a perda de meios de subsistência,
a eclosão de doenças diarreicas, a perda de infra-estruturas básicas e até mesmo a perda de vidas humanas,
aumentando assim, a probreza rural nacional.
Os factos acima não se justificam, pois o país desenhou em 2013 a Estratégia Nacional de Adaptação e
Mitigação das Mudanças Climáticas (ENAMMC 2013-2025), que incluiu linhas estratégicas e prioritárias a
adoptar e implementar até 2025, com especial atenção ao plano de acção 2013-2014. Esta estratégia,
propõem acções prioritárias e urgentes para criar resiliência no país, através de actividades de adaptação e
redução dos riscos climáticos nas comunidades e na economia nacional, promovendo o desenvolvimento de
baixo carbono e a economia verde, através da integração dessas acções nos processos de planificação
sectoriais e locais.
Porque a Associação Nacional de Extensão Rural, a AENA através da sua experiência em implementação do
projecto de Aprendizagem em Adaptação a Mudanças Climáticas, facilitou a elaboração de Planos de Acção
para Adaptação das comunidades com relação as mudanças Climáticas no distrito de Angoche, pretende
continuar a prestar assistência aos governos locais na implementação da Estratégia Nacional de Adaptação e
Mitigação de Mudanças Climáticas. Neste caso específico, no contributo para a integração de acções de
adptação e mitigação as mudanças climáticas nos planos locais de desenvolvimento. Para o efeito, em
função da vulnerabilidade às mudanças climáticas verificadas em 2015, foram seleccionados os distritos de
Mongicual e Larde para serem influenciados a integrar as medidas de adaptação e mitigação às mudanças
climáticas nos seus planos de desenvolvimento (PEDD’s e PESOD’s).
Assim, entre os dias 8 de Junho a 10 de Julho de 2015 irão realiza-se jornadas de reflexão sobre a
incorporação dos PAAC’s nos PESOD’s e PEDD’s dos distritos de Mogincual e Larde que irão envolver as
Direcções Provinciais de Planificação e Finanças, Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Também irão
envolver os Serviços distritais de Actividades Económicas, Planificação e Infra-estruturas, Saúde, Educação e
Desenvolvimento Humano, Pescas, Plataformas distritais das Organizações da Sociedade, representantes dos
postos e das localidades e os membros das comunidades para que haja maior profundidade das informações
e diversidade de opiniões com relação as medidas de adaptação e mitigação aos eventos climáticos
extremos.
O processo estará acente nas Instituições de Participação e Consulta Comunitária (IPCC’s), previstas na Lei
dos Orgão Locais de Estado, sendo que, as acções para o distrito de Larde levarão 12 dias (8-23 de Junho) e
para o distrito de Mogincual 10 dias (de 29 de Junho a 10 de Julho). Em Liupo, os primeiros 2 dias servirão
para a partilha da ferramenta de VCAC (Vulnerabilidade Climática e Análise de Capacidades) aos ténicos
sectoriais, 7 dias para a realização dos PAAC’s e 1 dia para a interacção entre todos os acotres envolvidos.
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