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PERFIL  

Nampula é a cidade capital da província do mesmo nome, em Moçambique, país em que se localiza 

a província, é conhecida como a Capital do Norte. Administrativamente, a Cidade de Nampula é 

um município, tendo um governo local eleito. O Município de Nampula, Possui uma Superfície total 

de 404 km², com 6 Postos Administrativos Municipais e 18 Bairros e Tem 471.717 Habitante (Censo  

2007).  

 

 

METAS  

Destacando a sua localização geográfica, na costa da África Austral, Moçambique é vulnerável para 

as mudanças climáticas com enfoque para chuvas torrenciais e secas cíclicas. O País assim como a 

Cidade de Nampula tem adaptação como prioridade. 



De acordo com o Protocolo à Convenção 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 riscos, 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.   

CAPACITAÇÃO  

O município conta com alguma capacidade técnica constituído por técnicos qualificados mas são em 

pequeno número. Apenas 2 são técnicos superiores em gestão ambiental. Necessária é a 

capacitação de município em assuntos ligados 

à mitigação dos efeitos das mudanças 

climáticas. 

 

 

 



ADAPTAÇÃO  

O Conselho Municipal da Cidade de Nampula está implementar um plano de adaptação cujos itens 

são a arborização da cidade de Nampula. 

ARBORIZAÇÃO 

500 ha estão a ser arborizadas em 3 bairros (Mwanona, 

Temu e Murreveia), a arborização está a ser feita 

através de plantas nativas. 

A Cidade de Nampula, ainda tem locais consideradas 

matas. Nestes locais e, olhando para adaptação, serão 

conservadas e protegidas contra o derrube 

desenfreado e as queimadas descontroladas. 

Na cidade está em curso a reabilitação das zonas 

verdes (jardins e placas centrais das principais 

avenidas). 

 

 

RECICLAGEM DO LIXO 

Actualmente os resíduos sólido como líquidos não são reciclados, o que contribui muito para o 
aquecimento global e aumento doenças 
cíclicas como a malaria e a cólera.Uma 
tecnologia de reciclagem de resíduos 
sólidos está a ser desenvolvido pelo 
conselho municipal com o intuito de 
transformar os RSU em metano, adubo 
orgânico e insecticida natural. 

 

 



 

 

 

COMBATE À EROSÃO 

Devido a conjuntura do município (fraqueza institucional, fraca escolaridade e gosto da 

informalidade) é comum o surgimento rápido e descontrolado de bairros informais sem nenhum 

plano de estrutura gerando desta forma grandes áreas erodidas. O município está incitar esforços 

para dar cobro a esta situação através de desenvolvimento de planos de estrutura onde são 

incluídos ruas largas, sistemas de drenagem e zonas verdes. 
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