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As alterações climáticas previstas a nível global, irão ter um impacto significativo no continente africano, 

sendo Moçambique um dos países vulneráveis tanto à variabilidade climática como à mudança climática. O 

relatório IPCC de 2007 indicava já um aumento da temperatura média em 0.6º desde 1960 e uma diminuição 

da precipitação anual média acompanhado de um aumento da proporção de chuvas. 

Os diferentes regimes climáticos presentes no continente Africano, associados a grande variabilidade inter-

anual, inter-decadal e multi-decadal, das variáveis climáticas em particular da precipitação, juntamente com 

uma rede de observações esparsa, tornam difícil a avaliação da intensidade das mudanças climáticas e dos 

seus impactos nos ecossistemas. Os modelos climáticos globais tornam-se assim uma ferramenta 

imprescindível para os estudos do clima em geral e da mudança climática em particular. 

O Ec-Earth é um modelo do sistema climático desenvolvido por um consórcio europeu de que faz parte o 

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), que tem como principal objectivo a produção de 

resultados para o próximo relatório do IPCC (AR5, a sair em 2013). Estes resultados incluem ensembles do 

clima presente e do clima futuro em cenários socio-económicos contrastantes e previsão decadal. 

O sistema Ec-Earth é baseado no modelo de previsão sazonal do ECMWF, mas em contraste com este, o Ec-

Earth utiliza um acoplamento dinâmico atmosfera-oceanos-gelo marinho, na totalidade do globo incluindo 

as regiões polares. 

A nível global, a análise das duas simulações climáticas realizadas com o sistema Ec-Earth pelo IPMA, 

utilizando cenários de emissões (RCP 4.5 - evolução da concentração de GEE correspondente a uma 

estabilização de emissões a meio do século XXI e RCP8.5 - evolução da concentração de GEE correspondente 

a um aumento continuado de emissões até 2100), indicam um aumento da temperatura média global da 

ordem dos 2ºC no cenário menos gravoso e de 4ºC no cenário mais realista, no fim do século XXI. Em relação 

à precipitação, apesar de o modelo indicar um aumento do valor médio global, o sinal não é tão claro. 

Numa perspectiva para Moçambique uma primeira análise indica um aumento da temperatura média para o 

período 2041-2070 de 3ºC em relação à média 1960-1990 e de 4º/5ºC no fim do século XXI para o cenário 

RCP8.5.  
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