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1. INTRODUÇÃO 

No começo de Fevereiro de 2020, iniciamos contactos para produzir um Projecto de 

Educação Ambiental envolvendo jovens e para Jovens através das instituições/organizações 

da Espanha: IES Ribeiro de Louro e Concello de Porriño; Portugal: ASPEA – Associação 

Portuguesa de Educação Ambiental; Cabo Verde: Universidade de Cabo Verde; 

Moçambique: ASEJANA – Associação de Educação de Jovens e Adultos de Nampula. 

Todas as organizações submeteram à coordenação e esta, à União Europeia – Erasmus + a 

documentação exigida que confirmava a sua legalidade e resultou no respectivo 

financiamento e assim surgiu  o  projeto ambiental designado por Empowering Youth for 

Facilitating Ecological Transition (EYFET) é coordenado pelo Concello de Porriño 

(Espanha) em parceria com a IES Ribeira do Louro (Espanha), a Associação Portuguesa de 

Educação Ambiental - ASPEA (Portugal), a Universidade de Cabo Verde (Cabo Verde) e a 

Associação de Educação de Jovens e Adultos de Nampula- ASEJANA (Moçambique). 

O objetivo do projeto EYFET é promover a Educação Ambiental nas políticas locais com 

envolvimento directo de jovens, aumentando o seu conhecimento, compromisso e capacidade 

de ação face aos desafios levantados pela emergência climática e crise ambiental que o 

planeta enfrenta. 

Cada organização identificou voluntários para colaborarem nos respectivos países parceiros, 

reforçando o seu conhecimento e domínio ambientais, ferramentas essenciais para 

influenciarem as mudanças para um mundo ambientalmente melhor. 

1.1 Objectivos do EYFET 

A objetivação do EYFET perspectivou-se na linha de horizontes possivelmente alcançáveis 

tendo em conta abordagem holística nas temáticas de Resíduos, Energia e Ar (Emissões). 

Principais objetivos: 

- Analisar e conscientizar os principais desafios ambientais de cada região 

- Garantir que todos, incluindo os jovens, conheçam o efeito de suas ações no meio ambiente, 

bem como o efeito de outros agentes (indústria, instalações ..) 

- Capacitar toda a sociedade, especialmente os jovens, a atuar como agentes de mudança para 

o desenvolvimento ambiental e sustentável. 

http://ribeira.org/
https://www.unicv.edu.cv/
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- Aumentar a cooperação internacional para melhorar a transferência de conhecimentos e 

boas práticas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Desenvolver uma metodologia para analisar o estado da arte ambiental nas regiões 

envolvidas. 

- Criar um manual de boas práticas para indivíduos, instituições públicas e indústrias e 

empresas privadas 

- Elaborar uma análise comparativa entre as regiões participantes, a fim de identificar boas 

práticas e implementar uma transferência de conhecimento nessas áreas de especialização 

entre os parceiros. 

- Aumentar a conscientização sobre os diferentes sectores da sociedade sobre os desafios 

ambientais e envolver toda a comunidade em etapas verdes para mitigar as mudanças 

climáticas. 

1.2 Justificação, breve apresentação do projeto 

A Educação Ambiental é uma temática transversal cuja realidade mostra que a sua aplicação 

actual não é suficiente para despertar a humanidade sobre o perigo que corre o ambiente e 

consequentemente os seres humanos e requere iniciativas, acções e intervenções urgentes 

locais, regionais e globais. 

A qualidade ambiental que é um conjunto de características e propriedades gerais e 

especificas do ambiente, de maior dimensão ou local afectando tanto os seres humanos e 

outros organismos não humanos do mesmo ambiente, continua a ser questionável nos países 

que integram o EYFET, havendo necessidade de trazer uma reflexão, um pensar e um agir 

diferentes e urgentes. 

O envolvimento dos jovens na causa ambiental é o alicerce para, o mais breve possível, o 

nascimento de uma geração amiga do ambiente que tomará o comando do mundo 

ambientalmente melhor e saudável. Com o EYFET, os jovens terão a sua voz sobre a 

realidade e chamarão atenção às crianças e aos adultos do perigo que corremos hoje 

decorrente de ocorrências das mudanças climáticas e desastres naturais, parte das quais 

produto de contribuição das acções humanas. 

A Província de Nampula é uma das mais afectadas pelas mudanças climáticas, de um lado e 

do outro, as insipientes acções de protecção do meio ambiente motivado pelos factores 

culturais e nalguns casos, pelo verdadeiro analfabetismo ambiental das causas e efeitos dos 

fenómenos de uma natureza violentada pelo Homem (PALMA, 2019). 

Assim, o EYFET é um caminho e uma alternativa para alcançarmos as possíveis soluções 

ambientais através de práticas locais para uma visão ambientalmente ampla. 
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2. Apresentação geral do território mapeado 

 

 

 

A Autarquia de Nampula, localiza-se no interior da Província de Nampula e igualmente no 

interior do Distrito de Nampula, com uma área de 404 km².  

A cidade tem ruas e avenidas alinhadas com acácias que se pode dizer que faz parte das 

cidades das acácias, titulo atribuído, até este momento, a cidade de Maputo – capital de 

Moçambique.  

A cidade de Nampula está em constante expansão, por isso, nomes de alguns Bairros já 

possuem este atributo, como por exemplo Muhala-Expansão, Muahivire-Expansão. Marrere-

Expansão, entre outros. 

 

Foto: Município da Cidade de Nampula 

 

Fonte: Júlia Namuluco 

 

Fotos: Cidade de Nampula 
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2.1 Breve historial sobre o município e cidade de Nampula 

O nome Nampula originou-se de um líder tradicional que se chamava por Mphula que 

significa furador (diz-se que ele viajava sempre nas noites ou furava as noites e em 

Emakhuwa diz-se Mphula ohiyu ou furador da noite) e dai surge em Emakuwa, língua falada 

em Nampula a palavra Wamphula, terra do furador e os portugueses evitando a massada de 

pronúncia de uma palavra que não se aproxima com a sua língua chamaram, simplesmente, 

chamaram por Nampula. 

A evolução histórica da actual cidade de Nampula está intimamente ligada com a Ilha de 

Moçambique, a primeira capital de Moçambique, alias, o nome de Moçambique é originário 

nesta ilha localizada a 181 km a leste da cidade de Nampula. Um árabe de nome Mussa ibn 

Bique que escalou a ilha antes de Vasco da Cama, terá sido a génese do nome de 

Moçambique, país localizado no oriente sul de África. 

Foi durante a década de 1550 e no período que antecedeu à conquista colonial de grande parte 

da África que um emir árabe muçulmano de nome Mussa ibn Bique ficou conhecido como o 

primeiro governante de Moçambique antes da invasão portuguesa. 

Em 1497 Quando Vasco da Gama chegou pela primeira vez a Moçambique, já existiam 

entrepostos comerciais árabes. No ano de 1898 é transferida a capital para Lourenço 

Marques, actual Maputo e de forma progressiva deu azo o crescimento de Nampula como 

povoação, a seguir vila até ser elevado a categoria de cidade. 

No ano de 1912, começa a construção da linha férrea a partir do Lumbo, vila continental da 

Ilha de Moçambique. Porque as nações estavam envolvidas na primeira Guerra Mundial esta, 

conheceu o seu progresso depois do fim desta guerra e o caminho de ferro veio terminar em 

1930, ou por, 28 anos depois.  

Incluindo os momentos anteriores, cronologicamente Nampula evoluiu nas seguintes etapas:  

⮚ 19 de Dezembro de 1934 é elevada à categoria de vila e aumentou a presença 

portuguesa em Nampula; 

Fonte: Município de Nampula 
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⮚ 4 de Setembro de 1940 é criada a Diocese de Nampula, que resultou da presença do 

maior fluxo de sacerdotes europeus. 

⮚ Em 22 de Agosto de 1956, a vila de Nampula ganhou o estatuto de cidade. 

Em termos Meteorológicos, a cidade de Nampula tem assinalado entre 20ºC a 38ºC 

dependendo se é verão ou inverno. Há anos que a temperatura chega a atingir os 40ºC, 

situação constrangedora comparada a cidade de Tete, Oeste de Moçambique que há 

ocorrência, quase permanente, de temperaturas altas. 

2.2 Localização geográfica 

A cidade de Nampula encontra-se entre 15º 01’35’’ e 15º 13’15’’ de Latitude Sul e 39º 

10’00’’ e 39º 23’28’’ de Longitude Leste. Localiza-se na região norte da República de 

Moçambique no continente africano, sendo a capital da província com mesmo nome- 

Nampula, ocupa uma área de 404 km2 com uma extensão de 24,5 km no sentido Leste-Oeste 

e 20,25 km no sentido Norte-Sul. 

A mais antiga área urbana do município de Nampula é o Posto Administrativo Municipal 

Central. Menor em extensão da sua área territorial e maior em números de bairros como: 

Militar, Limoeiros, Liberdade, Bombeiros. 1º de Maio, 25 de Setembro. 

A cidade e Município de Nampula limita-se a norte pelo rio Monapo de onde, como nos 

referimos anteriormente, foi erguida a barragem que abastece à cidade de Nampula de água; a 

sul, o rio Mwepelume: a Leste o Posto Administrativo de Anchilo, Distrito de Nampula e a 

Oeste, o Distrito de Rapale. 

Administrativamente, o Município de Nampula está dividido 6 postos administrativos e 18 

bairros como vemos na tabela a seguir. 

 

 

Tabela: Postos Administrativos e Bairros da cidade de Nampula 

Ordem Posto Administrativo Bairro Contagem 

1 Central Limoeiros  01 

25 de Setembro  02 

Liberdade  03 

1º  de Maio 04 

Bombeiros  05 

Militar  06 

2 Muatala Muatala  07 
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Mutauanha 08 

3 Muhala Muhala 09 

Muahivire 10 

Namutequeliua 11 

4 Namicopo Namicopo 12 

Mutava Rex 13 

5 Napipine Napipine 14 

Carrupeia 15 

6 Natikiri Natikiri 16 

Murrapaniua 17 

Marrere 18 
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Fonte: Elaboração dos Autores (2021)  

 

Mapa da cidade de Nampula: Divisão Administrativa 

 

 

Rio Monapo 

Posto Administrativo Anchilo 

Distrito de Rapale 

Rio Mwepelume 

Bairro da Rexi 

Bairro Namicopo 

Bairro de Karupeya 

Bairro de Napipine Bairro de Murapaniwa 

Bairro de 

Natikiri 

Bairro de Marrere Bairro Namutekeliwa 
Bairro da 

Muhala  

Bairro Mwahivire 

Bairro Mwatala 

 

Bairro Mutawanya 

 

Fonte: Mucavele, adaptado pelos autores 



 

11 

 
Projecto de Empoderamento de Jovens para Facilitar a Transição Ecológica – EYFET Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Breve apresentação da hidrografia, relevo, solo, população, atividades económicas 

A cidade de Nampula possui hidrografia, relevo, solo, população e actividades económicas 

características do Distrito e do Município de Nampula. 

2.3.1 Hidrografia 

A hidrografia da cidade de Nampula é caracterizada por riachos que transportam águas 

residuais do sistema de drenagem e ao longo dos seus percursos atravessam áreas densamente 

povoadas e sem sistema de saneamento, o lançamento de todo o tipo de resíduos desde o 

plástico, lixo eletrónico e ouros gerados pela actividade humana. 

 
 

 

 

Alguns dos nomes dos Bairros, coincidem com os nomes de alguns destes riachos, como por 

exemplo, Muhala transportando águas residuais das áreas residenciais do Bairro Central que 

se adiciona com as dos Bairros Namutequeliwa e do próprio Muhala; igualmente para 

Muatala, Karrupeya e Napipine. Caso particular é do riacho Nikuta, localizado a Norte da 

Fotos: Riacho Karrupeya com áreas residenciais 

 Fonte: Gracinda Martins Sevene 
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cidade que não tem origem do sistema de esgoto da cidade, mas afectado pelo mesmo sistema 

na medida em que Karrupeya e Napipine desaguam na sua corrente. Se não fosse esta 

situação, Nikuta, seria uma fonte complementar de abastecimento de água ao município de 

Nampula que tem problemas sérios de abastecimento que é suportada pela Barragem sobre o 

rio Monapo construída entre os anos 1958 e 1959 para abastecer a cerca de 15.000 pessoas, 

uma capacidade baixa de armazenamento de água para uma população de cerca de 700 mil 

habitantes. 

 

 

 

 

2.3.2 Relevo e Solo 

O tipo de relevo predominante na cidade é de planalto, que ocupa extensas regiões, havendo, 

no entanto, algumas formações montanhosas como a Serra da Mesa cujos picos levam o 

mesmo nome, serra de Mwakowanvela.  

O solo é constituído por rochas metafóricas cujas formações remontam ao período 

precâmbrico, sendo das rochas mais antigas de todo o território moçambicano. 

Fisiograficamente a área é constituída por uma zona planáltica baixa que, gradualmente passa 

para um relevo mais dissecado com encostas mais declivosas intermédias, da zona 

subplanáltica de transição para a zona litoral.  

Existem declives, formando zonas meio planálticas e zonas baixas e estas últimas coincidem 

com os vales formados pelos riachos na forma de linhas drenagem e pelo facto de falta de 

estrutura urbana propriamente dita ocorrem deslizamento de terra resultando em erosões 

severas.  

A fisiografia é dominada pela alternância de interflúvios (Pequenas ondulações que separam 

vales, cujas vertentes são, na maioria dos casos, de forma convexa, constituindo pequenas 

colinas) e os vales dos rios que, devido á sua largura, profundidade e posição, poderão 

alternar com baixas alagadas). 

A maioria dos solos apresentam textura média a pesada, sendo profundos, bem a 

moderadamente em drenos. Nas encostas intermédias dos interflúvios os solos variam de cor, 

desde solos com cores pardo-acastanhada a castanho-amareladas, moderadamente bem 

drenados, com textura argilosa, 

Muitas pessoas hoje, aproveitam as baixas para a produção de hortícolas e as encostas das 

serras erguem suas residências e infraestruturas socias como a exemplo de tanques de água do 

FIPAG, principal entidade estadal fornecedora de água à cidade de Nampula, com se pode 

ver na foto a baixo. 
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Foto: Serra Mesa, Muhala – Expansão 

 

Fonte: Teixeira 2021 

A ausência ou fraca implementação de politicas de ocupação do solo urbano faz com os 

munícipes construam suas casas em áreas extremamente perigosas, ponto em causa a vida das 

pessoas e infraestruturais autárquicas. 
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As zonas que deviam ser de protecção ambiental são transformadas em áreas habitacionais e 

consequentemente há deslizamento de terra ou ocorrem corrosões de terra que resultam em 

erosões extremas. 

 

Fonte: Wampula Fax  

Segundo MUACUVEIA, 2017 “Os níveis de degradação ambiental nos 

assentamentos informais dos bairros localizados no perímetro urbano da cidade de 

Nampula têm ultrapassado os limites da recuperação, as agressões ao meio 

ambiente e a ocupação irregular equivalem a uma desestruturação total completa do 

sistema urbano, contribuindo para a elevação da degradação ambiental da cidade 

no geral e dos bairros de forma particular perigosamente. As áreas invadidas 

deixam desabrigadas muitas vezes os seus moradores em períodos de chuvas. Os 

assentamentos informais tornaram-se locais insalubres, a falta água encanada, o 

lixo, a falta de sistema esgoto, os canais de drenagem de águas sujas, poluídas e 

fétidas contribuem para ocorrência de doenças como a cólera e malária nesses 

bairros.” 

Isto é bastante verdade. Hoje não é fácil transitar nalguns Bairros da Cidade de Nampula, 

porções que outrora foram, ruas hoje abriram-se grandes crateras e originam ribeiros. 

Ainda, segundo MUACUVEIA, áreas que correspondiam à zona de proteção ambiental, 

zonas de risco de inundação, deslizamentos de terra e suscetíveis a erosão do solo, 

começaram a ser usados como áreas habitacionais a partir de ocupações irregulares e 

simultaneamente constituíam locais receptores de resíduos industriais, domésticos e até 

mesmo hospitalares. 

A cidade de Nampula clama de políticas públicas claras, convincentes e objectivas que 

possam produzir resultados que favoreçam o bem-estar dos munícipes. 

2.3.4 População do Município de Nampula  

Falar da população da cidade e Município de Nampula é o mesmo que falar do antes e depois 

da proclamação da independência de Moçambique em 1975.   

Dados do último Censo da População e Habitação indicam que o Município de Nampula 

possui uma população de 743.125 habitantes, que se distribui em 363.157 homens e 379.968 

mulheres com uma densidade populacional calculada em 1.839.4 habitantes/km² e 

correspondente a cerca de 12% do total dos habitantes da Província de Nampula que é de 6 

102 867 (INE, 2017). 
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Nampula é a cidade capital da província do mesmo nome e é conhecida como a Capital do 

Norte. Está localizada no interior da província. 

O município de Nampula é o segundo mais populoso do país depois da região metropolitana 

do grande Maputo, perdendo em densidade demográfica, apenas, para as cidades de Matola e 

Beira. 

O histórico de crescimento populacional da cidade de Nampula mostra que é mais acelerado 

desde a independência nacional. Em 1970, cinco anos antes da independência nacional, a 

cidade de Nampula tinha uma população de apenas 23.072 habitantes.  No ano de 1980, cinco 

anos após da Independência Nacional, o numero sextuplicou. viviam na cidade de Nampula 

145.722 habitantes. 

Em 1991, a população da cidade Nampula cresceu mais, tendo atingido a fasquia de 232.167; 

neste período de 1980 a 1991.  

No censo realizado em 1997, indicava que existiam 303.346, um crescimento populacional 

que não é acompanhado com políticas adequadas. Não existem políticas públicas suficientes 

viradas à habitação para jovens. As que existem não beneficia aos pobres, aos jovens 

desempregados devido aos custos, de um lado, do outro, pela quantidade ínfima de casas 

construídas e devido ao número elevado de pessoas que a cidade recebe nos últimos anos 

movidos pela procura de melhores condições de vida como o acesso ao emprego, saúde, 

electricidade, a formação criou espaço para o surgimento de assentamentos humanos com 

infraestruturas habitacionais, comerciais e até industriais sem ordenação adequada requerida 

para uma cidade.  

Dados estimados pela Organização das Nações Unidas colocam Moçambique entre os países 

onde a população mais cresce no mundo, com uma taxa média em torno de 2,5%, ano. No 

caso específico de Nampula o Censo de 2017 representa um aumento de 2.018.211 habitantes 

ou 49,4% em relação aos 4.084.656 habitantes registados no penúltimo Censo de população e 

habitação de 2007. Para 2020, foi projectado um universo de 6 102 867 habitantes da 

Província de Nampula. Este crescimento populacional do país e da província se reflectiu no 

crescimento demográfico do Município de Nampula. 

O crescimento populacional na cidade de Nampula que não foi e não é acompanhado com 

politicas publicas robustas sobre o ambiente faz com que na mesma proporção de 

crescimento populacional aumente níveis acentuados de degradação ambiental  

2.4. Contexto socioeconómico e político 

A situação socioeconómica da cidade de Nampula é caracterizada maioritariamente sector 

informal que emprega muita mão-de-obra, maior parte dela juventude, segue-se dos de 

serviços de Educação, Saúde, Transporte, Sector Privado, entre outros. 

Os bairros estão repletos de mercados informais repletos de pessoas de todas idades com 

maior número de jovens vendendo diversos produtos industrias de origem estrangeira e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nampula_(prov%C3%ADncia)
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sobretudo do continente asiático e produtos agropecuárias destinados a alimentação como a 

farinha do milho, a mandioca, o arroz, legumes, mariscos e carnes. 

Pela insuficiência de espaços para a venda nos mercados formais, os passeios são usados por 

vendedores furtivos que desafiam as autoridades municipais que impõem a postura camararia. 

Diariamente ocorrem perseguições de polícias do Conselho Municipal na vá tentativa de 

desencorajar os furtivos que alegam que os mercados instalados no interior dos bairros não 

possuem um grande fluxo de compradores comparado ao centro urbano onde residentes e não 

residentes incluindo turistas afluem com facilidade. 

O comércio informal é responsável de toneladas e toneladas de resíduos orgânicos e 

inorgânicos e colocam os mercados muitas vezes em locais imundos pondo em causa a saúde 

pública entre vendedores e compradores e seus arredores. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Fatores socioeconómicos 

A cidade e hoje município nasce de uma geração de cidades do mundo caracterizada como 

resultado da expansão de actividades econômicas quase totalmente dependentes da 

industrialização europeia para atender os interesses coloniais com relação ao quadro da 

organização dos mercados mundiais; desta maneira a análise dos factores económicos, deve-

se ter em conta que a economia da cidade de Nampula é bastante e quase totalmente 

dependente dos mercados externos de um lado, e do outro é sazonal dependendo de épocas 

agrícolas para se abastecer de produtos essenciais incluindo frutas. 

Encaixada num espaço geográfico onde parte da população significativa vive de uma 

economia de subsistência, o Município de Nampula sobrevive de uma economia do modelo 

capitalista onde o circuito económico existente que parece irreversível alimenta uma 

realidade que os ricos reforçam as suas rédeas que os tornam cada vez mais ricos e a maioria 

dos participantes, concretamente os comerciantes informais desaguam na pobreza bastante 

acentuada. 

É normal encontrar entre vizinhos com níveis económicos com uma diferença bastante alta. 

Uns vivendo abastados e outros com baixíssimos níveis de pobreza. 

 

Foto: Mercado Informal de Beleneses – Bairro Municipal de Muhala – Cidade de Nampula 

Fonte: Carlos Ramos 
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A presença de estrangeiros provenientes da Somália, Nigéria, Mali, República Democrática 

do Congo, Senegal, Guiné Conakri entre outros, fragilizou a rede dos comerciantes locais 

quando estes deixaram de serem protagonistas de mercado local quanto aceitaram o 

aliciamento e acabaram alugando suas casas em troca de valores que não alcançavam em 

lucros da sua mercadoria anteriormente. Assim, os nacionais locais, escolhem pela vida fácil 

de arrendar suas lojas a favor dos estrangeiros. 

O monopólio do comércio seja formal ou informal pelos estrangeiros, todos eles que 

chegaram em nome de refugiados, proporciona a proliferação de muitos resíduos sobretudo 

de natureza usados nas diversas embalagens e nos sacos que entregam aos seus clientes que 

se junta com o lixo doméstico.  

Em termos de género, o emprego é mais fácil o homem ter acesso com relação à mulher. 

Razões culturais estão por detrás de tudo isso, mas também os empregadores privados 

acreditam que os homens são mais corajosos e mais fortes em relação as mulheres que 

geralmente lhes reservam a actividades leves com excepção das industrias de amêndoas que 

acreditam que as mulheres têm a maior paciência para o tratamento de qualidade das 

amêndoas. 

Os serviços de táxi que emergiram nos últimos dez anos que mais empregam jovens são os de 

motorizada que muitas vezes não respeitam a lotação sendo o normal de 2 pessoas.  

No geral, os factores de dependência, sazonalidade, presença de estrangeiros e género jogam 

um papel preponderante na economia da cidade e Município de Nampula. 

Foto: Lixo 

misto nos 

Coqueiros – 

Piloto - 

Mutauanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Júlia Namuluco 

2.4.2 Factores políticos 
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Administrativamente, a cidade de Nampula é uma autarquia, tendo um governo local eleito e 

é também, desde Dezembro de 2013, um distrito com o mesmo nome. 

De 1975, ano da independência a 1997, não existia municipalização em Moçambique, 

consequentemente não havia presidentes municipais eleitos e em seu lugar as cidades eram 

governadas por um administrador de categoria distrital nomeados centralmente, com a 

excepção da cidade de Maputo a capital do País que pela dimensão, grandeza e atribuições 

era nomeado um governador com categoria de província. 

Foi a partir de 1998 que foram realizadas as primeiras eleições municipais e foram instalados 

os primeiros orgãos de governação locais em todas as cidades e grandes vilas, incluindo, 

assim, a cidade de Nampula. 

Desde a independência nacional a cidade teve vários administradores (Administradores do 

Distrito nomeados pela linha política do Partido FRELIMO, nomeadamente:  Aurélio das 

Neves, Germano José Joaquim, Francisco Joaquim de Lima, Narciso João Iondela e Ishaca 

Abdul Ali Baraca, tendo já sido eleitos presidentes do Conselho Municipal, estrutura 

autárquica instituída em 1998, os seguintes: Dionísio Cherewa e  Castro Namuaca – Partido 

FRELIMO; Mahamudo Amurane – Partido MDM (Assassinado a tiro em 4 de Outubro de 

2017), Paulo Vahanle – Partido RENAMO (em exercício). 

A tutela dos Municípios é do Ministério da Administração Estatal e Função Pública, orgão 

central de governação que define e determina os critérios e a política de gestão municipal o 

que influencia, algumas das vezes, a desarticulação entre o poder local e o central e 

consequentemente o não alinhamento na operacionalização de tais políticas, de um lado, do 

outro, as diferenças políticas são visíveis ao nível da base. A exemplo disso, é de que nos 

Bairros as pessoas estão divididas politicamente e cada um deve obediência estrita ao seu 

Partido respectivo. 

Desde a instalação do poder local em 1998, foram registados vários desacatos às autoridades 

municipais alegadamente por pertencer a um Partido considerando as leis impostas de 

injustas mesmo sabendo que elas promovem o bem publico sem distinção de cor política. Os 

desacatos incluem a recusa no cumprimento da postura camarária incluindo na remoção dos 

resíduos entre outros aspectos peculiares. 

Os factores diferença política e divisão política são os desafios a ser resolvidos no futuro sob 

pena da municipalização apenas servir para confrontos políticos no lugar de criar condições 

para o bem-estar dos munícipes. 

2.4.3 Actividades económicas 

Considerada capital do norte de Moçambique, a cidade de Nampula constituiu, em toda a sua 

história uma da população que vive em áreas rurais da Província de Nampula bem como das 

províncias de Cabo Delgado, a Norte, do Niassa a Oeste e da Zambézia, a Sul da Província. 
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As principais actividades económicas da cidade e Município: Comércio informal, Serviços 

(Educação, Saúde entre outros), agricultura de subsistência, transporte, industria, entre outras. 

O Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2000 realizou um questionário de indicadores 

básicos de bem-estar, que indicava que 85.7% da força de trabalho, a nível do país, era 

formada por trabalhadores do sector informal que hoje são tecnicamente designados por 

trabalhadores por conta própria. Em 2001, atingiu 90% quanto se estima que 70% da 

população activa de Nampula estava vinculada no trabalho informal. 

2.4.4 Factores sociais e hábitos 

A sociedade na cidade de Nampula está estratificada em três classes que definem os factores 

sociais existentes. As classes baixas, medias e altas são estratos sociais existentes. 

A classe baixa, normalmente é constituída por pessoas de baixa renda que vivem nos bairros 

pobres da cidade e o resultado das suas actividades quotidianas não as oferece para uma vida 

condigna e vivem em palhotas que qualquer acção de mudanças climáticas é suficiente para 

desestabilizar suas vidas e vivências e vivem, na sua maioria, a baixo do nível de pobreza 

aceitável ou por outra, vivem a baixo de um dólar por dia.   

Os pertencentes da classe média, são as pessoas cujos salários ou lucros de uma actividade 

por conta própria lhes permite sobreviver normalmente durante trinta dias de um mês embora 

sem maior capacidade de suprir todas as suas necessidades. Esta classe é formada por pessoas 

cujas capacidades salariais suportam uma parte considerável das suas necessidades e têm 

acesso aos serviços básicos como saúde, educação, electricidade e alimentação. 

Tangente a classe alta, estão as pessoas com salários altos e vida por conta própria estão a 

níveis de abastados.  

Provavelmente, devido a existência de desníveis sociais que desembocou em estratos sociais 

distintos anteriormente mencionados, associados ao desemprego, oportunidades escassas e 

baixa renda, deu espaço no surgimento de meliantes que pululam pelo município noite e dia 

engajando-se no roubo a roubo às residências, nas ruas, nas instituições e outras praticas de 

delito comum, contudo estas acções não retiram o caracter de ter boas pessoas, acolhedoras, 

trabalhadoras e nos tempos livres brincam. 

Os hábitos dos citadinos de Nampula, começam por canto e danças, desporto frequentemente 

masculino. As relações da população citadina de Nampula aproveitadas poderiam criar 

ambientes ambientalmente saudáveis sobretudo recorrendo-se a língua Emakhuwa – única 

usadas pela população autóctone para mobilização e sensibilização dos munícipes na 

resolução local dos problemas locais. 

2.5 Toponímia 

A toponímia da cidade de Nampula não existe não tem relação com temas ambientais, muito 

menos de pessoas destacadas por terem desenvolvido ações de relevo. 
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A actual toponímia está relacionada com factos históricos, como por exemplo  

● Avenida Eduardo Mondlane, Primeiro Presidente da Frente da Liberdade de 

Moçambique - FRELIMO, Movimento Político que desencadeou a luta armada contra 

o colonialismo português; 

● Avenida Samora Machel – Segundo Presidente da FRELIMO e Primeiro Presidente 

de Moçambique; 

● Avenida das FPLM – Forças Populares de Libertação de Moçambique; 

● Avenida 25 de Setembro – Em homenagem ao dia do inicio da luta armada de 

libertação nacional; 

● Avenida Paulo Samuel Kankomba – Combatente de luta armada de libertação 

nacional  

Um outro nome com peculiaridade ambiental é o de Jardim Careca – por não possuir 

jardinagem, actualmente este espaço foram erguidas unidades económicas como os bancos 

Millenium, Banco Comercial de Investimentos (BCI), uma Agência de Viagens, bares, sala 

de conferência entre outras. 

 O nome de Jardim Careca já mudou e designa-se por Mónica Shoping e já possui 

jardinagem. Provavelmente o próprio nome chamou a atenção as autoridades locais para 

tornar diferente hoje. 

3. Legislação Ambiental e de EA (escala municipal e nacional com implicação local ar-

emissões, resíduos e energia) 

A legislação moçambicana sobre o meio ambiente sobre ar (emissões - poluição), resíduos e 

energia não é só clara mais sobretudo é exigente, 

Em 1997 duas leis foram aprovadas pela Assembleia da República nomeadamente a Lei 

20/97 de 1 de Outubro e a Lei 21/97, igualmente de 1 de Outubro cujos trechos são 

apresentados a seguir: 

 

Fonte: BR – Boletim da República 
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Fonte: BR – Boletim da República 

O número 1 do artigo 117 da Constituição da República de Moçambique defende que “O 

Estado promove iniciativas para garantir o equilíbrio ecológico e a conservação e preservação 

do ambiente visando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Ainda nas suas políticas 

públicas, o Estado promove a integração dos valores do ambiente nas políticas e programas 

educacionais.” 

Partindo do prescrito na lei mãe – Constituição da República podemos ver nitidamente os 

esforços conjugados havendo necessidade e obrigação de todos os segmentos da sociedade 

seguir o mesmo ritmo sobretudo na elaboração das politicas publicas sectoriais tangente ao 

meio ambiente. 

 

4.3 Tratamento dos dados Qualitativos 

Os tratamentos dos dados sejam quantitativos como qualitativos obedeceram os planos 

esboçados antecipadamente para cada área os planos de pesquisa seguintes. 
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4.3.1. Análise dos dados qualitativos  

A citação a seguir desafia-nos com relação a educação ambiental e fundamental e pode servir 

de base para análise e tratamento dos dados qualitativos de uma pesquisa similar a de 

Projecto EYFET. 

“A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a 

comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade 

global, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a 

natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas 

profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que vincula o 

educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um 

comportamento dirigido a transformação superadora dessa realidade, 

tanto em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no 

educando as habilidades e atitudes necessárias para dita 

transformação.” 

RELATÓRIO DA CONFERÊNCIA SUB-REGIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A 

EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA – Chosica/Peru (1976). 

Realmente a Educação Ambiental é uma necessidade urgente e os sistemas educacionais 

devem aprimorar no sentido de transformar em acções e práticas em vivencias individuais e 

colectivas.  

5. ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS QUANTITATIVOS  

Na análise e tratamento de dados baseou-se nas respostas obtidas através dos questionários e 

entrevistas previamente desenvolvidos pela Universidade de Cabo Verde e pela Associação 

Portuguesa de Educação Ambiental com enriquecimento de conteúdos feito por todos os 

parceiros,  

5.1 Perfil profissional dos participantes  

O perfil profissional dos participantes estava organizado em: Pais-Município do entrevistado, 

Tipologia ou entidade que pertence, sector ou área da entidade, território de acção, nível de 

escolaridade, e formação profissional. 
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5.1.1 País-Município dos Entrevistados 

No que concerne ao País-Município dos entrevistados, os dados indicaram que todos os 

participantes são moradores do município de Nampula, 100% (n=25), conforme se vê na 

tabela abaixo.  

Tabela 1: Proveniência dos entrevistados  

Pais-Município 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Moçambique-Nampula 25 100.0 100.0 100.0 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.1.2 Tipologia da Entidade a qual pertence 

Sobre a tipologia da entidade na qual os participantes pertencem, os dados indicam que 

fizeram parte 3 (12%) colaboradores da organização civil, 6 (24%) sector da industria, 1 (4%) 

ator politico, 3 (12%) sector do comercio, 12 (48%) outros sectores, totalizando assim 25 

(100%).  

Tabela 2: Tipologia da Entidade a qual pertence 

Tipologia da Entidade a qual pertence 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Organização da Sociedade 

Civil 

3 12.0 12.0 12.0 

Sector da Industria 6 24.0 24.0 36.0 

Actor Politico 1 4.0 4.0 40.0 

Sector do Comercio 3 12.0 12.0 52.0 

Outro 12 48.0 48.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.1.3 Área ou sector de entidade 

No que concerne a área ou sector da entidade dos munícipes, os resultados indicaram que 7 

(28%) eram do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, 6 (24%) Repartição da 

Gestão Ambiental, 3 (12%) Secretária, 2 (8%) Contabilista, 2 (8%) industria têxtil, 2 (8%) 

bebidas, 1 (4%) governo do posto de Napipine, 1 (4%) da aviação civil-navegação marítima, 

e 1 (4%) domestica.    
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Gráfico 1: Área ou sector da sua entidade  

 
Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.1.4 Território de acção  

Tabela 3: Território de acção  

Território de acção 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Local 13 52.0 52.0 52.0 

Nacional 12 48.0 48.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.1.5 Nível de Escolaridade  

Segundo o nível de escolaridade dos munícipes, os resultados indicaram que 3 (15%) são do 

ensino básico incompleto, 1 (5%) ensino básico completo, 1 (5%) ensino secundário 

incompleto, 4 (20%) ensino secundário completo, 9 (45%) ensino superior, 1 mestrado (5%) 

e os restantes 5 participantes não responderam. 
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Tabela 4: Nível de Escolaridade  

Nível de Escolaridade 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ensino Básico Incompleto 3 12.0 15.0 15.0 

Ensino Básico Completo 1 4.0 5.0 20.0 

Ensino Secundário 

Incompleto 

1 4.0 5.0 25.0 

Ensino Secundário completo 4 16.0 20.0 45.0 

Ensino Superior 9 36.0 45.0 90.0 

Mestrado 1 4.0 5.0 95.0 

Outro 1 4.0 5.0 100.0 

Total 20 80.0 100.0  

Missing System 5 20.0   

Total 25 100.0   

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.1.6 Formação profissional 

No que concerne a formação profissional dos participantes os resultados indicaram que 3 

(13%) foram formados em gestão ambiental, igual percentagem para os formados em 

operações aeroportuárias, e motoristas, seguidos de 2 (8.7%) em sistemas elétricos, instalação 

domestica básica e contabilidade. as restantes áreas de formação profissional registadas foram 

economia, técnico administrativo, e camponês com 1 (4.3%), como se pode verificar no 

gráfico (2) abaixo. 

Gráfico 2: Formação profissional 

 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 
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5.2 Analise e apresentação dos resultados quantitativoS  

Nesta secção foram apresentados todos os resultados de ordem quantitativa e foram 

empregues as questões relacionadas aos Resíduos, Ar (emissões) e Energia. Destinava-se 

para compreender e propor medidas sobre a produção e tratamento dos resíduos, a qualidade 

do ar e da existência e/ou desafios em energia renovável. 

5.2.1 Apresentação e analise de dados sobre Resíduos 

Foram levantadas questões através de questionários e entrevistas que trouxeram uma visão 

genérica tangente a produção e tratamento dos resíduos no Município de Nampula. 

As questões que se seguem nesta etapa estão relacionadas aos resíduos.  

5.2.1.1 Existência de Parques, Praças e Áreas verdes no Município 

A existência de áreas verdes dentro de um município não só mantem a beleza e a estética do 

local, mas como também contribui na produção de oxigénio, através das arvores e plantas a 

redor, diminuindo assim a vaga de calor. 

Para a seguinte questão “No município existem parques, praças e áreas verdes?” 87.5% (n=7) 

dos entrevistados responderam que sim enquanto 12.5% (1) não.  

Os jardins como espaços verdes numa cidade podem melhorar o meio ambiente urbano e 

ajuda na regulação da qualidade do ar e o clima, reduz o consumo de energia porque 

consegue contrariar os efeitos do aquecimento de superfícies pavimentadas. Igualmente, os 

espaços verdes previnem a erosão. 

Gráfico 3: Existência de Parques, Praças e Áreas verdes no Município  
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Fonte: os pesquisadores (2021) 

 

 

5.2.1.2 Politicas/Regulamentos sobre resíduos sólidos urbanos (RSU) 

Resíduos sólidos são todos os materiais que não fazendo falta ao seu detentor, podem ser 

destruídos ou reaproveitados. Compreende resíduos resultantes da actividade humana e 

animal ou mesmo da própria natureza, normalmente sólidos, sem utilização ou indesejáveis 

pelo seu detentor, no entanto com capacidades de valorização (Russo, 2003).  

Sobre as politicas relacionadas aos resíduos sólidos urbanos os resultados indicaram que os 

munícipes não têm conhecimento, conforme se justifica no gráfico abaixo 65.5% (n=5). Este 

facto pode-se confirmar pelo facto das autoridades municipais não terem disponibilizado um 

documento que regula politicas especificas sobre produção e tratamento de resíduos ao nível 

da autarquia. 

Gráfico 4: Politicas/Regulamentos sobre resíduos sólidos urbanos (RSU) 

 



 

28 

 
Projecto de Empoderamento de Jovens para Facilitar a Transição Ecológica – EYFET Project 

 

Fonte: os pesquisadores (2021) 

5.2.1.3 Existência de serviços de recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos (lixo) no 

Município 

A Gestão de resíduos sólidos pode ser definida como uma disciplina associada ao controlo, 

produção, armazenamento, recolha, transferência e transporte, processamento, tratamento e 

destino final dos resíduos sólidos, de acordo com os melhores princípios de preservação da 

saúde pública, economia, engenharia, conservação dos recursos, estética e outros princípios 

ambientais (Russo, 2003, p.8). O gráfico (5) que representa a seguinte questão “O município 

tem serviços de recolha selectiva de resíduos sólidos?” os inqueridos responderam 

insatisfatoriamente em 75% (n=6) comparativamente a 25% (2) que responderam 

satisfatoriamente, ou seja, “não”. 

Até ao fim desta pesquisa, nunca foi visto pela cidade ou em veículos transportadores de 

resíduos mecanismos de separação de resíduos. O esforço do Município em colocar 

contentores para facilitar a recolha e transporte dos resíduos não é feito separando-os dos 

orgânicos, inorgânicos e electrónicos.  

A não separação dos resíduos e outros problemas ambientais, provavelmente, pode ser 

consequência directa de ausência de politicas que regulam a acção ambiental ao nível do 

Município. 

Gráfico 5: Existência de serviços de recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos (lixo) no 

Município 
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Fonte: os pesquisadores (2021) 

5.2.1.4 Opinião sobre a recolha de resíduos 

Quando questionados em relação a opinião sobre a recolha de resíduos os resultados 

indicaram que é muito fraco 37.5% (n=3) divergindo, assim, com os respondentes que 

assinalaram 37.5% (n=3) os 12.5% (n=1) com muito bom e bom, respectivamente. 

O empate 37.5% (muito fraco) e 37.5% (muito bom), pode-se entender pelo facto de uns 

considerarem que a irregularidade de recolha de resíduos que acontece ao nível da autarquia 

não ser suficientemente para manter a cidade inteira limpa sobretudo nos bairros suburbanos 

e os outros acharem normal. 

É verdade que algumas vezes passam semanas ou meses sem a recolha dos resíduos, 

possivelmente por falta de meios para o efeito. 

 

 

 

Gráfico 6: Opinião sobre a recolha de resíduos 
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Fonte: os pesquisadores (2021) 

5.2.1.5 Sistema de tratamento de resíduos no Município  

Quando questionados sobre “Qual é o sistema de tratamento de resíduos no seu Município” 

os resultados mais significativos apontaram para lixeira municipal (a céu aberto sem 

impermeabilização de solos) em 75% (n=6) seguido de 12.5% (n=1) que afirmou não saber 

sobre algum sistema. De acordo com Russo (2003, p.9) “Muitos países, […], deverão seguir 

uma estratégia cujos princípios são os da adopção de sistemas integrados no tratamemto de 

residuos, como redução e reutilização de resíduos; reciclagem; compostagem; incineração 

energética; aterro energético; aterro de rejeitos; programas de educação ambiental; programas 

de participação comunitária”. 

Uma situação de uma lixeira municipal a céu aberto sem impermeabilização de solos, 

significa que embora tenham sido removidos de locais de depósitos iniciais, estes resíduos 

continuam a constituírem problema de saúde pública, de um lado e para o meio ambiente, do 

outro. 

Gráfico 7: Sistema de tratamento de resíduos no Município 
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Fonte: os pesquisadores (2021) 

5.2.1.6 Existência de lixeiras ilegais (despejos de lixo) no Município 

Para se aferir a existência ou não de lixeiras ilegais, colocou-se a seguinte questão: “Existem 

lixeiras ilegais (despejos de lixos) no seu Município?”. Os resultados confirmam a sua 

existência pois 62.5% (n=5) responderam que sim, enquanto 12.5% não e 25% (n=2) 

afirmaram não saber.  Ao analisar-se estes resultados, coadunam com a realidade que tem se 

vivenciado no dia a dia dos munícipes, uma vez que é notável a existência de lixeiras 

próximas as bermas das estradas, nos bairros suburbanos e nos mercados. 

Algumas das consequências, da deposição de resíduos sólidos em lixeiras ilegais são o 

fechamento de vias de acesso, a dispersão de imundices em muitos lugares, enchimento de 

lixo nos riachos provocando desvio dos seus leitos, entre outras. O caráter desordenado das 

vias ou a inacessibilidade que não permite a movimentação de veículos de recolha de 

resíduos sólidos, igualmente contribui no surgimento de lixeiras ilegais (MUACUVEIA & 

FERREIRA, p.166). 

Gráfico 8: Existência de lixeiras ilegais (despejos de lixo) no Município 
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Fonte: os pesquisadores (2021) 

5.2.1.7  Existência de lixo nas linhas de água (rios e ribeiras) ou praias/mar? 

No que concerne a existência de lixo nas linhas de água como rios e ribeiras, praia ou mar, os 

entrevistados confirmaram sim da existência destes resíduos com uma percentagem de 87.5% 

(n=7) seguido dos que responderam que não,12.5% (n=1). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Existência de lixo nas linhas de água (rios e ribeiras) ou praias/mar? 

 

Fonte: os pesquisadores (2021) 

Os rios e ribeiras que atravessam a cidade de Nampula são verdadeiras lixeiras, verdadeiros 

transportadores de lixo e verdadeiros armazéns de lixo, uma situação que parece não ter 

solução a vista, com cheiro nauseabundo na aproximação das suas margens. 
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Como não bastasse, as margens dos rios e ribeiras que nascem ou atravessam a cidade de 

Nampula servem de latrinas a coberto do fecalismo a céu aberto o que faz com que 

anualmente, o município de Nampula seja palco de cólera que mata muitas pessoas. 

5.2.1.8 Tipos de Lixo produzido no Município  

Os tipos de lixos que mias comuns na qual podem ser encontrados no Município, podem se 

destacar em resíduos orgânicos (cascas de fruta, legumes, restos de comida), inorgânicos 

(embalagens, plástico, papel e latas), indiferenciado (lixo de WC, fralda, esponja de louça) 

resíduos perigosos (pilhas, seringas, medicamentos, baterias), resíduos eletrónicos 

(computadores, dispositivos eletrónicos), resíduos verdes (poda de arvores, jardins entre 

outros), resíduos radioativos entre outros. Neste prisma, quando questionados sobre “ que 

tipo de lixo é produzido em maior quantidade na entidade da qual faz parte?” os resultados 

apontaram que os resíduos orgânicos como cascas de frutas, legumes, restos de comida  em 

50% (n=4) seguido dos resíduos inorgânicos como embalagens, plásticos, papel e latas com 

37.5% (n=3) e outros, 12.5% (n=1). 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Tipos de Lixo produzido no Município  
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Fonte: os pesquisadores (2021) 

5.2.1.9 Iniciativas para minimizar o impacto ambiental 

Para aferir as medidas implementadas pelo município para minimizar o impacto ambiental os 

inquiridos apontaram a redução da geração de resíduos sólidos 62.5% (n=5) e utilização e 

reciclagem de resíduos. 

Gráfico 11: Iniciativas para minimizar o impacto ambiental  

 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.2.1.10 Tratamento de águas residuais 

Quando questionados se as águas residuais são tratadas ou reaproveitadas, os resultados 

indicaram que 62.5% (n=5) responderam não enquanto 25% (n=2) responderam sim e 12.5% 

(n=1) afirmaram não saber. 
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Gráfico 12: Tratamento de águas residuais  

 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.2.2 Apresentação e analise do tema sobre Ar 

5.2.2.1 Classificação do ar do Município  

A existência de uma boa qualidade do ar num Município é importante para a saúde publica 

dos munícipes, uma vez que a péssima qualidade desta que é principalmente provocada por 

fumos oriundos de fabricas e automóveis em circulação podendo assim desencadear doenças 

de ordem respiratória. Portanto, quando os entrevistados foram questionados sobre a 

qualidade de ar do município os resultados foram classificados em muito fraco 4 (50%) fraco 

em 1 (25%) medio e muito bom em 1 (12.5%) conforme se ilustra no gráfico (13) 

Gráfico 13: Classificação do ar do Município 
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Fonte: Os pesquisadores (2021) 

 

5.2.2.2  Politicas/regulamentos para promover a qualidade do ar 

Para saber da existência das politicas ou regulamentos para promover a qualidade do ar os 

resultados indicaram que os munícipes não têm conhecimento da existência de alguma 

politica, uma vez que dos 100% (n=6), 66.7% (n=4) assinalaram não, enquanto 33.4% (n=2) 

afirmaram sim.  

Gráfico 14: Politicas/regulamentos para promover a qualidade do ar 

 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.2.2.3 Origem do fumo observado no Município 

A questão apontada no gráfico (13), pretendia perceber as origens dos fumos observados no 

Município e os resultados indicaram que provem da queima de lixo 66.7% (n=4) e 

restaurantes e padarias com 33.3% (n=2). 

Gráfico 15: Origem do fumo observado no Município  
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Fonte: Os pesquisadores (2021) 

 

 

 

5.2.2.4 Politicas que privilegio a uso de transportes suaves (bicicletas, viaturas elétricas, 

transportes públicos) 

Sobre as politicas de privilegio no uso de transportes suaves os respondentes afirmaram não 

existir ou por outra não tem conhecimento sobre a existência de alguma politica que 

privilegia o uso dos transportes suaves o que equivale a 83.3% (n=5) comparando a apenas 

um munícipe que confirmou da existência assinalando “sim”16.7% (n=1). Ao observamos 

estes resultados com a realidade que se presencia no Município, percebe-se que coadunam 

com faltas de politicas que beneficiem estes tipos de transportes. Pois, a não existência de 

espaços próprios para circulação destes veículos é visível nas estradas.  

Gráfico 16: Politicas de privilegio a uso de transportes suaves (bicicletas, viaturas elétricas, 

transportes públicos) 

 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 
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5.2.2.5 Disponibilidade de dados sobre a qualidade de ar no Município  

No que concerne aos dados sobre a qualidade do ar no Município, os dados mais 

significativos indicaram que não, 83.3% (n=5) seguido de 16.7% (n=1).  

Gráfico 17: Disponibilidade de dados sobre a qualidade de ar no Município 

 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

 

 

5.2.2.6 Limite das emissões estipuladas por lei  

 

Quando questionados sobre o limite das emissões estipuladas por lei os resultados indicaram 

que a maior parte dos munícipes não sabem 50% (n=3) seguidos de 16.7% (n=1) que 

responderam não e 33.3% (n=2) sim, conforme se pode observar no gráfico (16).  

Gráfico 18: Limite das emissões estipuladas por lei  

 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 
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5.2.2.7 Politica/Plano de regulamento municipal  

Para se saber da existência de alguma politica/plano de regulamento municipal sobre ar, os 

dados mais significativos 50% (n=3) apontaram não, seguido de 33.3% (n=2) que não sabem 

e apenas um inquerido 16.7% (n=1) no qual respondeu sim. 

Gráfico 19: Politica/plano de regulamento municipal  

 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.2.3 Apresentação e analise dos dados Quantitativos sobre energia 

5.2.3.1 Origem da eletricidade no Município  

Conforme o gráfico (20), ilustra os dados que concernem a origem da eletricidade do 

município e os resultados indicaram que a origem é hídrica, a 100% (n=6). Portanto, em 

Moçambique a principal fonte de energia é a hídrica, ou seja, proveniente de rios, no caso 

concreto a hidroelétrica de Cahora Bassa situada no distrito de Tete. 

Gráfico 20: Origem da eletricidade no Município 
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Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.2.3.2 Técnicas para o aumento da eficiência energética pela instituição  

Sobre as técnicas sobre o aumento da eficiência energética usada em cada instituição dos 

inqueridos, os resultados apontaram em desligar os equipamentos ou motores e maquinas fora 

de operação 66.7% (n=4) seguido de 33.3% (n=2). 

Gráfico 21: Técnicas para o aumento da eficiência energética pela instituição  

 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

 

 

5.2.3.3 Envolvimento da instituição em um projecto ambiental  

No que concerne ao envolvimento da instituição em um projecto ambiental os resultados 

indicaram que não, equivalente a 66.7% (n=4) seguido de 33,3% (n=2) na qual responderam 

não sei.   

Gráfico 22: Envolvimento da Instituição em um projecto Ambiental 
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Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.2.3.4 Campanha sobre a educação ambiental em resíduos, energia, qualidade do ar 

Para se saber da existência sobre algum tipo de campanha ambiental sobre resíduos, energia e 

qualidade do ar. Os resultados indicam que 50% (n=3) afirmaram não saber, 33.3% (n=2) 

responderam não e apenas 16.7% (n=1) sim. 

Gráfico 23: Campanha sobre a educação ambiental em resíduos, energia, qualidade do ar 

 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.2.3.5 Produção de recursos de educação ambiental  

Para se saber da produção de recursos de educação ambiental, os resultados indicaram que 

sim 60% (n=3) seguidos de 40% (n=2) na qual responderam não.  

 

Gráfico 24:Produção de recursos de educação ambiental  
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Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.2.3.6 Recursos pedagógicos produzidos  

Para saber sobre os possíveis recursos pedagógicos os resultados indicaram publicações 

equivalente a 66.7% (n=4), Apps equivalente a 16.7% (n=1) e vídeos com 16.7% (n=1).  

Gráfico 25: Recursos pedagógico produzido  

 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.2.3.7 Nível de educação ambiental no Município  

No que concerne ao nível de educação ambiental no Município, os dados mais significativos 

indicaram muito fraca 33.3% (n=2) igual percentagem para os que responderam boa, 

seguidos de 16.7% (n=1) fraca e muito boa.  
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Gráfico 26: Nível de educação ambiental no Município  

 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.2.3.8 Gestão de energia nos espaços públicos  

Sobre a gestão de energia em espaços públicos os resultados destacaram-se em fraco 50% 

(n=3) seguido de 16.7% (n=1) para os restantes registos media, boa e muito fraca, assim 

como se pode verificar no gráfico (25). 

Gráfico 27: Gestão de energia nos espaços públicos  

 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.2.3.9 Divulgação de informação sobre o consumo energético de serviços públicos 

municipais 

 

Sobre a divulgação de informação sobre o consumo energético de serviços públicos 

municipais os munícipes afirmaram não em 66.7% (n=4) seguido de 33.3% (n=2). 
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Gráfico 28:Divulgação de informação sobre o consumo energético dos serviços públicos 

municipais   

 

Fonte: Os pesquisadores (2021) 

5.3 Apresentação de Dados Qualitativos 

Nesta secção foram apresentados todos os dados qualitativos referentes a pesquisa sob as 

seguintes temáticas: Resíduos, Ar e Energia. Importa referir que os entrevistados foram 

codificados em E1 = entrevistado 1, E2= entrevistado 2, E3=entrevistado 3, assim 

sucessivamente. 

5.3.1 CATEGORIA: Resíduos 

5.3.1.1 Opinião sobre serviços de recolha de resíduos  

Quando questionados sobre os serviços de recolha de resíduos, os resultados indicaram maior 

insatisfação dos entrevistados, pois se verifica-se a morosidade na recolha dos resíduos, 

inexistência de politicas fortes para manter a boa imagem e salubridade do município, 

conforme se pode verificar nos seguintes excertos: o E1 “O plano de gestão de resíduos 

sólidos no Município é muito exíguo” na mesma analogia seguiram se os seguintes excertos, 

E2 “muito fraco, porque a cidade não fica limpa” o E3 “muita demora na remoção”. 

O E4 foi mais profundo afirmando que “O município, nunca veio tirar o lixo, só os 

moradores é que tiram para minimizar a situação de mosquitos e mau cheiro”. O E6 “Porque 

o Conselho Municipal na recolhe regularmente o lixo, deixando amontoado por muitos 
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meses”. Numa resposta idêntica o E7 conclui “Lixo acumulado há mais de 7 dias”. Contudo, 

o E8 “para ate de existir a politica de resíduos, não se faz valer, não falta recursos”. 

A triste situação de falta de remoção de Lixo, observa-se bastante nos bairros que 

frequentemente originam-se montanhas de lixos perigando a saúde dos munícipes e a 

circulação de pessoas e bens porque obstruem as vias de acesso. 

5.3.1.2 Tipos de resíduos (lixos) encontrados nas lixeiras ilegais  

No que concerne aos tipos de resíduos encontrados nas lixeiras os inqueridos comungam no 

mesmo ideal, pois para eles é visível a existência de todos os tipos de resíduos nas lixeiras 

ilegais, conforme se pode observar nos seguintes comentários, o E1 “Resíduos orgânicos e 

inorgânicos, resíduos sólidos” Já o E4 afirmou “latas, papeis, restos de comida, plásticos, 

cascas frutas, plantas e folhas”.  O E8 “vários de toda a natureza” o E7 acrescentou “sem 

especificidade”, contudo o E6 “todo o tipo de lixo”. 

5.3.1.3 Sistema de tratamento de resíduos no Município 

Dentre as varias maneiras de tratamento dos resíduos sólidos pode se mencionar a lixeira 

municipal (a céu aberto sem impermeabilização de solos), aterro sanitário, incineração, 

compostagem, e separação para reciclagem. Já para os inqueridos afirmaram o seguinte: O E6 

“é amontoado num local” o E4 “aglomerações nos bairros, ou latas”. Contudo, pode se 

afirmar que o lixo tem sido aglomerado em lixeiras ilegais localizadas nos bairros perigando 

assim a saúde publica dos Munícipes transibilidade urbana. 

5.3.1.4 Tipos de resíduos sólidos encontrados nos rios, ribeiras, praias, mar 

Na descrição dos tipos de resíduos sólidos encontrados nos rios, ribeiras, praias e mar os 

inqueridos partilham respostas similares conforme se pode verificar E6 “lixo caseiro, 

plásticos, sacos e outros” da mesma forma o E5 “papeis, plásticos, garrafas de vidros e 

plásticos entre outros” o E8 afirmou “de toda a natureza (plásticos, papeis e pneus, etc.)” o 

E4 “plásticos, latas, cascas de mandioca, banana, lixos do mercado, restos de comida, apara 

de madeira, etc.” E3 “ plásticos, vidros e papeis”.  

5.3.1.5 Problemas de gestão de resíduos  

Para o E3 os problemas de gestão de resíduos caracteriza-se em “demora na remoção por 

parte da empresa contratada (EMUSANA)” já na opinião de E1 “são vários os problemas, 

desde sociais, financeiros e falta de formação do pessoal” o E4 afirmou o seguinte “falta de 

transportes, negligencia do conselho municipal, isto porque  selecionam os locais por onde 



 

46 

 
Projecto de Empoderamento de Jovens para Facilitar a Transição Ecológica – EYFET Project 

 

devem remover o lixo, marginalizando outros bairros” o E7 “ ignorância e desleixo” o E8 “ 

[…] incapacidade em atender a demanda”. 

A remoção do lixo não parece algo urgente e muitas vezes eclode cólera, e outras doenças de 

origem hídrica resultado de salubridade bastante frágil. 

 

 

5.3.1.6 Locais focos de poluição (resíduos,) 

Sobre os locais focos de poluição os inqueridos responderam da seguinte maneira: E8 

“Mercados e lixeiras” o E6 “Unidade comunal 16 de Junho no bairro de Carrupeia, 

mercados” o E5 “lixeira do Lourenço, Namicopo, Natikiri, via Corane” na mesma analogia, 

o E7 afirmou “Mutauanha-piloto (coqueiro)”.  Já para o E4 “no rio Carrupeia, mercado, 

valas de drenagem, e nas lixeiras ilegais”. Contudo, pode-se perceber que os pontos focais da 

poluição de resíduos estão localizados nos bairros suburbanos ou seja nas periferias do 

Município. 

5.3.2 CATEGORIA: Ar (emissões) 

5.3.2.1 Identificação da área do Município com maior incidência de fumo 

No que tange a identificação de área do município com maior incidência de fumo, os 

entrevistados mencionaram os seguintes: O E2 “ nos bairros periféricos no caso de 

queimadas de lixo, no centro da cidade no caso de restaurantes e padarias” Já para o E8 

apontou “ industria da Coca-cola e cervejas de Moçambique localizadas na estrada que dá 

acesso à Barragem no Bairro de Napipine e da Subestação, Bairro de Mutauanha, 

respectivamente”, o E5 “bairro da Faina, queima de pneus” o E3 “ Nas ruas (depósitos de 

lixo)” o E9 “ pistas de aterragem e decolagem dos Aviões”  

As emissões ocorrem sobretudo nas industrias que inclui as que produzem material plástico, 

as padarias, as que processam castanha de caju, carros, embora não tenham sido mencionados 

pelos entrevistados. 

5.3.2.2 Existência de zonas verdes, praças e parques no Município  

No que concerne as zonas verdes existentes no município, os entrevistados afirmaram da 

existência, pois para o E3 “no parque, na rotunda do Aeroporto” o E5 identificou “Jardim 

popular” já para, o E9 “zona de perímetro da vedação e ao longo das bermas laterais das 

pistas do Aeroporto”. 
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5.3.2.3 Problemas de Saúde associados a qualidade de ar 

Os problemas de saúde provocados pela qualidade do ar detectados pelos inqueridos são: E3 

“Tosse, um mau respiro” na mesma analogia o E2 “bronquite, tosse, tuberculose”, portanto 

os restantes dos entrevistados limitaram se a responder à questão. 

5.3.3 CATEGORIA: Energia  

5.3.3.1 Estratégias para economizar a energia na Instituição  

Para se saber das estratégias que as instituições usam para economizar o consumo de energia, 

a questão que foi argumentada por três entrevistados, concluiu se o seguinte: Para o E5 

“desligando equipamentos que não estejam a ser usados e desligar as lâmpadas que não 

usam no momento”.  o E1 “ligar as lampas ou equipamentos quando necessário” Sob o 

mesmo prisma o E4 acrescentou “troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de menos 

consumo ou leds”. 

5.3.3.2 Problemas de fornecimento da energia  

Sobre a questão dos problemas de fornecimento da energia, os inqueridos afirmaram que tem 

sofrido cortes constantes que levam a queima dos aparelhos eletrodoméstico como também a 

fraca qualidade de iluminação. Portanto, o E1 afirmou o seguinte “há cortes temporários no 

fornecimento de energia” já o E3 “sim, cortes programados, má qualidade entre outros” o E2 

apenas limitou-se respondendo “sim” e não dando mais esclarecimentos. Contudo, o E5 

explica “existem, sim, cortes frequentes de energia na Instituição, isto tem criado graves 

problemas nas nossas máquinas, não só também tem prejudicado a nossa produção diária de 

pão o que nos leva a ter pães quebrados, ou seja, não podermos vender e tem trazido 

prejuízo a nossa instituição”. 

6. Dificuldades durante o processo de pesquisa 

A pesquisa sobre o estado de arte ambiental no âmbito de EYFET – Empowering Youth 

Facilitating Ecological Transition liderada pela ASEJANA - Associação de Educação de 

Jovens e Adultos de Nampula, alcançou seus objectivos que visavam avaliar o estado de arte 

ambiental no Distrito e Município de Nampula como a seguir será demonstrado, contudo, os 

pesquisadores encontraram, nalgumas situações, barreiras no acesso as respostas dos 

questionários, nalguns casos não chegaram a ser devolvidos. 

6.1 Para Resíduos 
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No dia 26 de Abril de 2021, a equipa de pesquisa chegou à fábrica de reciclagem de material 

plástico “Shamir Plastics”, onde foi recebida por um dos gestores do sector de produção, que 

reencaminhou ao responsável da área ambiental que naquela altura não se encontrava 

presente no sector e sugeriu que voltasse num outro dia. Assim, se fez e não foi possível 

novamente com o responsável encarregado. Para minimizar as deslocações deixamos o 

contacto nesta fábrica, no sentido de comunicarem assim que ele se encontrasse na instituição 

e estivesse disponível, mas não nos foi contactado até ao fecho do presente estudo.  

No dia 18 de Maio de 2021, a equipe voltou a indústria plástica de Nampula “Shamir 

Plastics” a fim de pedir uma outra alternativa de obter a entrevista ou levantar a credencial ali 

depositada. Foi obrigada a permanecer no portão durante cerca de 40 minutos a espera que 

atendessem depois do segurança ter comunicado a presença, que mais tarde veio a resposta 

que estavam ocupados e não poderiam receber. Houve insistência devido a pertinência de se 

contactar com os gestores da indústria, mas o segurança disse que cumpria com as 

orientações superiores. 

Na sexta feira (14/05/2021), foi contactada telefonicamente a fabrica de reciclagem de 

plásticos e sem sucesso e mesmo com recurso a mensagem de texto novamente não nos foi 

respondida. E diante desta situação decidiu voltar a fábrica na próxima semana para poder 

pedir a credencial de volta, visto que não estão a colaborar e definitivamente não houve 

colecta de dados nesta empresa. 

6.2 Para Energia 

Algumas instituições não levaram a sério em responder os questionários da pesquisa mesmo 

com certa insistência. 

As dificuldades encontradas na colaboração com as instituições levaram a uma situação que 

tornou difícil o acesso aos regulamentos, Planos Estratégicos e outros documentos 

complementares para sustentar a pesquisa na área de energia 

7. Considerações Finais  

A presente pesquisa mostrou claramente o quotidiano e práticas na gestão de Resíduos, de 

Energia e de Ar (Emissões)’ 
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A pesquisa foi realizada na perspectiva do objectivo do projecto que é fomentar a Educação 

Ambiental com o envolvimento directo dos jovens, aumentando o seu conhecimento, 

compromisso e capacidade de acção face aos desafios levantados pela emergência climática e 

crise ambiental que o planeta enfrenta. 

Os resultados apresentados esclarecem que o Município de Nampula carece de falta de 

politicas ou regulamentos de resíduos sólidos, inexistência de serviços de recolha selectiva de 

lixo, existência de lixeiras ilegais, existência de lixo nas linhas de água (rios e ribeiras), não 

tratamento ou reaproveitamento de aguas residuais. No que concerne a temática sobre ar, os 

resultados demonstraram que a qualidade do ar no município é péssima, devido a poluição 

causada por viaturas, fabricas localizadas no centro do município e queimadas de lixo e 

culmina com falta de politicas que regulam a boa qualidade do ar e suas emissões. 

Sobre as politicas que privilegia o uso de transportes suaves os respondentes afirmaram não 

existir ou por outra não tem conhecimento sobre a existência de alguma politica que 

privilegia o uso dos transportes suaves. Já sobre o tema relacionado a energia, os resultados 

indicaram que as técnicas para o aumento da eficiência energética usada pelas instituições 

eram desligar os equipamentos ou motores e maquinas fora de operação. 

A falta de projectos ambientais para a instituição, inexistência de campanha sobre a educação 

ambiental em resíduos, energia, qualidade do ar e assentamento humanos informais nas áreas 

de expansão da cidade faz com que a cidade de viva numa situação acentuada de crise 

ambiental. No que concerne a educação ambiental no Município, os dados mais significativos 

indicaram que é bastante fraca. Sobre a gestão de energia em espaços públicos os resultados 

indicaram ser fraca. 

Caso curioso nesta, é o facto de não ter merecido referência por parte dos entrevistados da 

energia renovável, algo que mereceria tanta fundamentação porte parte do FUNAE – Fundo 

Nacional de Energia que por razões estritamente burocráticas, não responderam o 

questionário que a equipa de pesquisa deixou no seu escritório. 

Acreditamos que no futuro com o recurso a energias renováveis, não só o país terá energia de 

alta qualidade, mas também poderá ser mais barata contrariamente ao cenário actual que é 

mais cara provavelmente devido aos custos de distribuição, manutenção e transporte da 
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Barragem da Hidroeléctica de Cahora Bassa na Provincial Ocidental de Tete que nalguns 

casos separam das zonas de consumo em cerca 1.500 km. 

Os dados qualitativos indicaram que os serviços de recolha de resíduos, mostram a 

morosidade na recolha dos resíduos e ao nível do Município nota-se a inexistência de 

politicas fortes para manter a boa imagem e salubridade do município como também aos tipos 

de resíduos encontrados nas lixeiras os inqueridos comungam no mesmo ideal, pois para eles 

é visível a existência de muitos tipos de resíduos nas lixeiras ilegais tais como: lixo seco 

(papéis, plásticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, madeiras, isopor, parafina, 

cerâmicas, porcelanas, espumas, cortiças, entre outros componentes); lixo molhado (restos de 

comida, alimentos estragados, cascas e bagaços de vegetais, entre outros); lixo orgânico 

(matéria orgânica - toda matéria orgânica descartada, como os restos de alimentos, borra de 

café, folhas e galhos de árvores, pelos de animais, cabelo humano, papel, madeira, tecidos 

entre outros componentes) 

Este relatório de arte ambiental provou que há muito trabalho por realizar pelas autoridades 

municipais, pelos munícipes e parceiros da área ambiental.  

6.3 Para Ar (Emissões) 

É verdade que na cidade de Nampula há ocorrência de poluição do ar, segundo resultados da 

pesquisa. 

As emissões de ar se observam, principalmente, nas fábricas/industrias localizadas na urbe 

sobre plásticas, queimadas do lixo, nas padarias, de veículos rodoviários, entre outras fontes. 

O agravante é da falta da legislação específica o que resulta na não responsabilização efectiva 

aos causadores. 
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7. Conclusões 

Conclui-se que o problema ambiental urge na necessidade de se unir sinergias com todos os 

envolvidos na proteção ambiental. 

É verdade que as autoridades competentes e parceiros estão a trabalhar afincadamente para 

ultrapassar a crise ambiental, mas há um longo caminho a percorrer para o alcance da 

qualidade ambienta e assim, a pesquisa conclui que: 

7.1 O Município de Nampula carece de políticas públicas ligadas à gestão do meio ambiente; 

7.2 A gestão de resíduos é deficiente devido, não apenas da incapacidade técnica, tecnológica 

e financeira do Município, como se pode crer na primeira vista, mas e sobretudo pela falta da 

consciência pela maioria dos Munícipes do perigo que representa a crise ambiental para a 

humanidade e para os níveis local, regional e para a escala planetária; 

7.3 Faltam metas ambientais a ser alcançadas para cada mandato o que revela a inexistência 

de Plano Estratégico; 

7.4 Falta do Fórum Provincial do Ambiente que possa assessorar a todos os intervenientes na 

área ambiental, de um lado e do outro que possa estimular a cooperação local, nacional, 

regional e internacional; 
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7.5 Não há pratica de Educação Ambiental e parece muitos Munícipes desconhecem as 

mudanças climáticas, suas causas e efeitos, igualmente desconhecem o perigo que constituem 

todo o tipo do lixo, da necessidade do uso das energias renováveis e do perigo de ar poluído; 

7.6 Não há debate sobre resiliência ambiental como prática costumeira por parte dos 

defensores do ambiente; 

7.7 Não há programas ambientais difundidos pelos orgãos sociais em Nampula; 

7.8 As iniciativas ambientais que surgem em Nampula, por si só, não são resilientes; 

7.9 As empresas agem isoladamente nas práticas ambientais; 

7.10. Não há partilha de boas práticas ambientais; 

7.11 Não existência de um banco de dados sobre o ambiente; 

7.12. Verifica-se o fraco protagonismo da juventude. 

8. Recomendações 

Face a conclusão expressa anteriormente, foram produzidas recomendações com vista a 

alcançarmos a qualidade ambiental através do empenho individual e colectivo. 

O comportamento humano sobre a natureza na destruição da biodiversidade, na instalação de 

industrias que produzem quantidades maiores de carbono com efeito estufa, ponto em causa o 

presente e o futuro do planeta, o consumo desenfreado de água e energia, os desastres 

naturais e as mudanças climáticas poem em causa a estabilidade ambiental e nos chama 

atenção para uma emergência ambiental. 

Moçambique é percursor da abordagem de Desenvolvimento Sustentável desde a Conferência 

das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, 

cujos compromissos foram renovados na Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, realizada em Joanesburgo em 2002. Por outro, como signatário da Convenção do 

Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas desde 1995, desenvolveu acções a 

na mitigação das emissões de Gases com efeito de estufa (GEE), bem como na adaptação das 

suas políticas de desenvolvimento com vista a responder aos impactos das Mudanças 
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Climáticas, é também signatário do Plano de Acção de Kyoto (2005- 2015), o qual norteia as 

principais acções para redução do risco de desastres, incluindo os riscos climáticos. 

É verdade que temos de avançar em termos de adoção de boas práticas ambientais, mas a 

atenção deve ser dedicada ao tema pelas novas gerações buscando a perspectiva crescente de 

responsabilidades colectivas e individuais em relação às questões ambientais. Foi nesta linha 

e neste horizonte que foi concebido e agora em implementação o Projeto EYFET – 

Empowering Youth for Facilitating Ecological Transition ou Empoderamento de Jovens para 

Facilitação da Transição Ecológica para os Municípios de Porriño – Galiza em Espanha, 

Aveiro – Portugal, São Vicente – Cabo Verde e Nampula em Nampula proposto e a ser 

executado pelas organizações/instituições: ES Ribeiro de Louro e Concelho de Porriño – 

Espanha, ASPAE – Associação Portuguesa de Educação Ambiental – Portugal; Universidade 

de Cabo Verde – Cabo Verde e ASEJANA – Associação de Educação de Jovens e Adultos de 

Nampula – Moçambique. 

Concernente ao Protocolo à Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 

Climáticas, os países em vias de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, não têm 

metas fixas de redução de emissões, mas devem enveredar esforços no sentido de diminuir o 

nível de emissões de GEE. Consequentemente a Cidade de Nampula, como parte deste país 

não possui Metas específicas, mas está adoptando um sistema de vigilância mais coeso e 

privilegiando a retirada de pessoas que ainda vivem em zonas de risco, para zonas mais 

seguras, assim alguma medida de redução de emissões através de criação de um sistema de 

ordenamento territorial, que privilegie a criação de espaços verdes dentro da cidade. A luz 

deste objectivo, foi estabelecido pelo Conselho Municipal até o ano 2018, arborizar 500 

hectares, correspondente a 5% do território desta urbe. Por outro lado, como forma de 

contribuição na diminuição de queima de combustível por automóveis para mobilidade de 

pessoas e bens na cidade, temos como meta a introdução de transporte semi-colectivo, de 

forma a movimentar a mais pessoas de cada vez. ferramentas No Plano de Actividades de 

2016, foi inscrito a Elaboração de Estratégia Municipal de Mitigação e Adaptação às 

Mudanças Climáticas. Documento que servira de guião em relação, as acções tendentes a 

redução de GEE, como também, acções de ajustamento aos efeitos das mudanças climáticas a 

nível da urbe. 
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Nestes termos, a pesquisa recomenda: 

8.1 O Município de Nampula deve produzir políticas públicas ligadas à gestão do meio 

ambiente; 

8.2 Urge a necessidade de construir e dinamizar a consciência da maioria dos Munícipes do 

perigo que representa a crise ambiental para a humanidade e para os níveis local, regional e 

para a escala planetária; 

8.3 de forma permanente, o Município deve ter metas ambientais a ser alcançadas para cada 

mandato; 

8.4 O Departamento do Ambiente ao nível do Município deve produzir o seu Plano 

Estratégico; 

8.5 Há necessidade de criação de um Fórum Provincial do Ambiente que possa assessorar a 

todos os intervenientes na área ambiental, de um lado e do outro que possa estimular a 

cooperação local, nacional, regional e internacional; 

8.6 A Educação Ambiental é urgente a sua implementação na agenda municipal; 

8.7 De forma permanente, deve-se promover debate sobre resiliência ambiental; 

8.8 Devem ser desenhados programas ambientais e difundidos pelos orgãos sociais em 

Nampula; 

8.9 A resiliência sobre as iniciativas ambientais que surgem em Nampula é importante pois, o 

fim ultimo é a sustentabilidade de programas ambientais; 

8.10 As práticas ambientais nas empresas devem cooperar entre si para que as boaspráticas 

sejam partilhadas em tempo recorde; 

8.11. Deve ser criado um banco de dados sobre o ambiente ao nível da Direcção Provincial de 

Desenvolvimento Territorial e Ambiente com retroalimentação de bancos de dados de todos 

actores existentes ao nível da Província de Nampula, entre ONGs e Instituições Públicas; 

8.12. A juventude deve ter um protagonismo bastante relevante; 
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