
POLÍTICAS E COMPROMISSOS 
RELEVANTES
• Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre as Mudanças Climáticas (CQNUMC) 
(1992)

• Protocolo de Quioto (2002)
• Ato de Gestão Ambiental (2004) 
• Programa de Ação Nacional de Adaptação 

(PANA - 2007)
• Estratégia Nacional às Mudanças Climáticas 

(2012) 
• Análise Financeira Nacional às Mudanças 

Climáticas (2013)
• As Contribuições Intencionais 

Nacionalmente Determinadas (CINDs) 

RESPOSTA AO IMPACTO 
DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS NA SAÚDE 
NA TANZÂNIA

RESUMO

Na Tanzânia, a saúde e o bem-estar da 
população estão intrinsecamente relacionados 
com fatores ambientais, muitos dos quais são 
influenciados pelas mudanças climáticas. A 
Tanzânia já está a passar por um aumento da 
variabilidade climática e alterações climáticas, 
resultando no aumento da temperatura, início 
tardio das chuvas, diminuição do volume e 
mudanças nos padrões de precipitação. De 
acordo com a CQNUMC para o Clima da OMS

De acordo com o Perfil de Mudanças Climáticas 
e Saúde do País feito pela CQNUMC da OMS 
para a Tanzânia, sob um cenário de grandes 
emissões, a temperatura média anual está 
projetada para subir cerca de 4.7º C em média 
desde 1990 até 2100. Doenças transmitidas por 
vetores, doenças diarreicas e desnutrição são 
influenciadas pela variabilidade climática sazonal 
e interanual e prevê-se que aumentem com a 
subida das temperaturas.

A Tanzânia tem feito grandes progressos na 
criação de respostas adequadas e políticas 
nacionais em resposta aos muitos impactos 
potenciais das mudanças climáticas. Estes 
incluem uma comunicação eficiente acerca de 
como o clima afeta a saúde e encorajamento 
de profissionais para discutir a ciência e prática 
sobre o clima e saúde. 



A NCCHCS foi desenvolvida pelo Ministério da Saúde da 
Tanzânia em 2016. A estratégia orienta o Governo da 
Tanzânia na comunicação sobre o papel das mudanças 
climáticas e variabilidade climática na saúde e sobre os 
resultados de diversas audiências com o objectivo final de 
prevenir que o impacto das mudanças climáticas compro-
meta o progresso do país na saúde. 

Este programa, a primeira iniciativa multi-agência 
implementada sob a alçada do QGSC, visa aumentar a 
resiliência das pessoas mais vulneráveis aos impactos e 
riscos relacionados ao clima através do desenvolvimento 
de serviços de clima dirigidos ao usuário para a segurança 
alimentar e saúde, assim como redução de risco de 
desastres. Este programa tem contribuído para o trabalho 
na Tanzânia que inclui estudos de vulnerabilidade, estudos 
sobre cólera e uma variedade de trabalho jurídico. 

Panorama de Dar es Salaam, Tanzânia. 
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A iniciativa dos MSCN contribui para a tomada de decisões baseadas  
na informação climática na Tanzânia.

Instituído pela OMS, o QGSC tem apoiado diversas 
iniciativas de desenvolvimento de capacidades na Tanzânia 
que ligam as mudanças climáticas e variação sazonal e 
saúde, incluindo iniciativas de formação em conjunto com 
o Ministério da Saúde, profissionais distritais de saúde, pes-
soas focais na Vigilância e Resposta Integrada às Doenças 
(VRID) regional e pessoal de mídia. Um produto chave deste 
trabalho foi um manual de formação para utilização nos 
centros educativos de saúde. 

Esta iniciativa, apoiada pelo QGSC e liderada pelo Instituto 
de Investigação Internacional para o Clima e Sociedade, foi 
criada para trazer o conhecimento sobre o clima aos deci-
sores nacionais ao melhorar a disponibilidade, acesso ao e 
utilização da informação climática. O Programa de Controlo 
da Malária na Tanzânia está a aplicar uma plataforma online 
acessível intitulada de TMA Maproom, desenvolvida pela 
Agência de Meteorologia da Tanzânia (AMT) em colaboração 
com os MSCN, para auxiliar na previsão de epidemias da 
malária e ajudar a planear quando e onde os suprimentos 
hospitalares devem ser distribuídos.

A ESTRATÉGIA NACIONAL 
DE COMUNICAÇÃO ÀS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
E SAÚDE (NCCHCS)

O PROGRAMA DE 
ADAPTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CLIMA  
EM ÁFRICA

O QUADRO GLOBAL 
DOS SERVIÇOS DE 
CLIMA (QGSC)

A INICIATIVA DE 
MELHORIA DOS 
SERVIÇOS DE CLIMA 
NACIONAIS (MSCN)
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A Tanzânia assina a Declaração Libreville sobre a Saúde e 
Ambiente em África.

Um workshop de partes interessadas nacionais é 
realizado para validar o projeto final sobre a Estratégia 
Nacional às Alterações Climáticas. 

A reunião de lançamento para o Programa de Adaptação 
dos Serviços de Clima do QGSC para África na Tanzânia 
foi realizada em Dar es Salaam.

O Workshop de Consultoria Nacional da Tanzânia para os 
Serviços de Clima é realizado em Dar es Salaam.

A Parceria Reduzir a Malária detém um resumo executivo 
para o reforço da informação e dados de clima nacionais 
para a tomada de decisões sobre a Malária em África.

A OMS desenvolve matéria de comunicação sobre o 
clima e saúde para a Tanzânia.

A Agência Meteorológica da Tanzânia e a Organização 
Meteorológica Mundial (OMM) conduzem um workshop 
de formação em Dar es Salaam sobre modelação 
climática para especialistas meteorológicos da Tanzânia 
e Malawi. 

O Governo da Tanzânia publica a Estratégia Nacional de 
Comunicação de Mudanças Climáticas e Saúde.

A Tanzânia assina o Acordo de Paris em 22 de Abril  
de 2016.

Uma formação de quatro dias é realizada em Morogoro 
com 33 participantes, a maioria oficiais da saúde de todo 
o país.

A Tanzânia organiza o Programa da Comissão para o 
Programa de Adaptação do QGSC em África.

HISTÓRIA DAS AÇÕES DE CLIMA 
E SAÚDE NA TANZÂNIA DESDE 
LIBREVILLE 2008
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RESPOSTAS DAS POLÍTICAS NACIONAIS

A OMS e os Perfis de Clima e Saúde dos Países (2015) da CQNUMC proporcionam um 

enquadramento padrão para avaliar as respostas políticas nacionais para assuntos do 

clima e da saúde. A tabela abaixo demonstra a informação mais recente para a Tanzânia, 

em termos de estatuto de desenvolvimento ou implementação de medidas climáticas 

resilientes, planos para estratégias de adaptação de saúde e mitigação de mudanças 

climáticas. Esta informação foi atualizada em 2016. 

GOVERNO E POLÍTICA
• O país identificou um ponto central nacional para as alterações climáticas no 

Ministério da Saúde
`

• O país tem uma estratégia de adaptação nacional de saúde aprovada por um 
organismo governamental relevante

• A Comunicação Nacional submetida à CQNUMC inclui implicações para a saúde das 
políticas de mitigação das mudanças climáticas

IMPLEMENTAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DA SAÚDE
• O país está atualmente a implementar projetos ou programas sobre adaptação da 

saúde às mudanças climáticas

• O país implementou ações para desenvolver capacidades institucionais e técnicas para 
trabalhar sobre mudanças climáticas e saúde

• O país tem realizado um estudo nacional dos impactos das mudanças climáticas, 
vulnerabilidade e adaptação para a saúde

• O país tem informação sobre clima incluída no sistema de Vigilância e Resposta 
Integrada às Doenças (VRID), incluindo o desenvolvimento de aviso prévio e sistemas 
de resposta para riscos de saúde vulneráveis ao clima.

• O país implementou atividades para aumentar a resiliência ao clima da infraestrutura 
de saúde

MECANISMOS DE FINANCIAMENTO E CUSTO
• Custos estimados, para implementar resiliência de saúde às mudanças climáticas, 

incluídos nas alocações planeadas de fundos nacionais no último biénio financeiro

• Custos estimados, para implementar resiliência de saúde às mudanças climáticas, 
incluídos nas alocações planeadas de fundos internacionais no último biénio financeiro

BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE DA MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
• A estratégia nacional para mitigação das mudanças climáticas inclui consideração 

das implicações para a saúde (riscos ou co-benefícios para a saúde) das ações de 
mitigação das mudanças climáticas

• O país tem realizado uma avaliação dos co-benefícios das implicações para a saúde 
das políticas de mitigação climática


