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Caracterizados os conceitos de clima e de alteração climática, apresentar-se-ão projecções do clima futuro 

para a África austral, incluindo Moçambique, mostrando a necessidade do estabelecimento de medidas de 

adaptação, por parte das autoridades moçambicanas. Em seguida, discutir-se-á o papel indispensável da 

cooperação internacional, no que respeita à monitorização do sistema climático, ao estabelecimento de 

bases de dados fiáveis, à previsão de fenómenos de risco, à formação avançada de recursos humanos, a 

diferentes níveis, e à criação de serviços de informação climática para apoio ao desenvolvimento, os quais 

deverão incluir, com base científica, propostas de medidas de adaptação a condições climáticas futuras. 

Neste contexto será destacada a importância dos Institutos de Meteorologia. 

Em seguida será apresentado o projecto de criação do Centro Internacional de Investigação Climática e 

Aplicações para os Países de Língua portuguesa e África, o CIICLAA. Em particular, serão descritos os 

projectos de investigação aplicada já concebidos para desenvolvimento no âmbito do CIICLAA. De entre 

estes merecem especial relevo, o de Gestão do Solo e da Água para a Segurança Alimentar, o de Clima 

Urbano e Impactos no Ordenamento do Território em Moçambique, o que pretende estabelecer um Sistema 

de Informação Climática para apoio ao desenvolvimento da Província de Manica, e finalmente o projecto de 

Vigilância e Controlo da Malária em Moçambique, com apoio da Detecção Remota. Está já entregue ao 

Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM), para procura de financiamento, um Projecto de 

Estudo Integrado da Bacia Hidrográfica do rio Limpopo.  

Finalmente, serão referidas as acções de formação, concebidas para a formação avançada de quadros, 

dando particular atenção ao Mestrado em Clima, Riscos e Catástrofes (MOBCLIMA), a estabelecer em 

Moçambique na Universidade Eduardo Mondlane, com a colaboração do Instituto Nacional de Meteorologia 

de Moçambique (INAM), da Universidade de Évora, através do ICAAM, e de outras Universidades 

portuguesas e brasileiras. O Mestrado pretende, capacitar Técnicos Superiores na área das Geociências 

Ambientais e da Gestão de Catástrofes Naturais e Avaliação de Riscos; preparar Técnicos Superiores capazes 

de dar respostas locais para os novos desafios ambientais ligados à variabilidade e alterações climáticas; 

promover uma visão multisectorial e multidisciplinar da área das Geociências Ambientais e dos vários 

aspectos ligados à Gestão de Catástrofes Naturais e Avaliação de Riscos. Com uma organização por Módulos, 

o Mestrado proporcionará àqueles que apenas estejam motivados por uma especialização, a obtenção de 

um certificado de pós-graduação.  

Serão ainda referidas outras iniciativas de formação avançada de quadros, que estão a ser activamente 

desenvolvidas noutros países da África austral. 
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