
 

 

República de Moçambique 
 



Situação de Moçambique 

• Moçambique localiza-se na costa oriental da África Austral entre a 
foz do Rio Rovuma e a República da África do Sul e é banhado pelo 
Oceano Índico ao longo de aproximadamente 2,800km. Tem uma 
superfície territorial de 799,380 km2 e uma população de cerca de 
22 milhões de habitantes. Administrativamente está dividido em 11 
províncias que comportam 128 distritos. 

• Moçambique tem um clima tropical com duas estações (chuvosa e 
seca) e a sua rede hidrográfica compreende mais de 65 rios. 
Devidoa sua localizacão geografica, o País é muito vulneravel as 
mudancas do clima, manifestada pela a ocorrência cíclica de secas, 
cheias, ventos fortes e ciclones.  

• Em termos da biodiversidade, Mocambique é rico em 
biodiversidade terrestre e marinha, protegida atraves de 6 parques 
nacionais, 2 reservas e mais de 12 reservas florestais, coutadas de 
caca, etc, cobrindo uma percentagem de 25% do territorio nacional. 
Dessas areas protegidas incluem tambem as areas marinhas. 



 Integracao entre saude e biodiversidade  

Moçambique antes de 2008, ano de assinatura de DL, ja realizava accoes 
conjuntas entre os dois sectores. No entanto, com Libreville ganhou-se 
mais dinamismo, onde os Ministros de Saude e Ambiente se 
compromenteram a criar uma forte alianca estrategica sobre saude e 
ambiente. 

 

Dentre outras actividades realizadas destacamos os seguintes: 

 

1. Preparaçao da politica nacional de medicina tradicional (2004). 

  
 



• Campanha Nacional de Saneamento do Meio, 2008. 

• Regulamento sobre Gestão de Residuos Biomédicos e de gestão de 
pesticidas obsoletos, 

• Programa de Educação, Comunicação e Divulgação Ambiental 
(PECODA) (2009), 

• Estrategia Nacional para a Promoção da Saude, 

• Plano Multisectorial de combate a colera,  

• estratégia para a Conservação da Biodiversidade (2003), 

• Estrategia de Genero e Mudanças climaticas, e  

• Base de dados sobre plantas Medicinais (2007). 

 

Perspectivas para implementaçao de acçoes conjuntas: 

1.Revisão da Estratégia e Plano Nacional de biodiversidade, 

2.Harmonização da politica nacional de ambiente com a saude, 

3.Mapeamento de problemas da saude ligadas a qualidade da 
biodiversidade. 



Prioridades 
• Conclusão da Lei de Medicina Tradicional, 

 
• Revisão da estrategia de Biodiversidade, inclusão de 

metas nacionais, 
 
• Elaboração de Plano Nacional de implementação da 

Declaraçao de Libreville. 
 
• Criação a curto, medio e longo prazos de um sistema 

integrado de informação sobre a biodiversidade, 
saneamento do meio e de doenças ligadas ao risco 
ambiental. 
 
 



• Obrigada 

• Thank you  

• Mercy  


