
SOBRE OS PEID
Os PEID foram reconhecidos como um grupo 
com vulnerabilidades sociais, ambientais 
e económicas distintas na Cúpula da Terra 
em 1992 devido ao “seu tamanho pequeno, 
isolamento, recursos e base de exportação 
escassos, e exposição a desafios ambientais 
globais.”

Fatos importantes

• 26.2% de área terrestre com menos de cinco 
metros acima do nível do mar

• 29.3% da população dos PEID vivem a menos 
de cinco metros acima do nível do mar

• 24111 km2 de área terrestre total (da qual 
apenas 3.5% de área é terra; e 96.5% de área 
é oceano)

• 666110 km2 em Zona Económica Exclusiva

RESPOSTA AOS IMPACTOS 
DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
NA SAÚDE EM PEQUENOS 
ESTADOS INSULARES EM 
DESENVOLVIMENTO (PEID)

RESUMO

Pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento (PEID) como as Maurícias são 
especialmente vulneráveis a graves ameaças 
ambientais para a saúde humana. A geografia 
e localização isolada dos PEID os situam 
nas linhas de frente dos efeitos nefastos 
das mudanças climáticas relacionados com 
altas temperaturas, aumento do nível dos 
mares, mudanças na precipitação e eventos 
atmosféricos extremos tais como ciclones, 
furacões e tempestades tropicais. Devido 
a 90% dos PEID estarem situados nos 
trópicos, o seu clima propicia a transmissão 
de doenças tropicais tais como a malária e a 
dengue. Mudanças climáticas provavelmente 
exacerbarão a dispersão destas doenças 
transmitidas por vetores, como foi o caso 
do surto de dengue nas Maurícias em 2009. 
Enquanto que os PEID contribuem apenas 
com uma minúscula fração para as alterações 
climáticas – menos de 1% das emissões 
globais – eles sofrem desproporcionalmente 
dos seus efeitos adversos. Isto torna as 
mudanças climáticas e o respectivo aumento 
do nível do mar algumas das maiores ameaças 
iminentes para a saúde humana, ambiente e 
desenvolvimento sustentável dos PEID.   



Registos climáticos de 1951 a 2014 mostram uma 
tendência de aquecimento de cerca de 1.2º C    

A República das Maurícias (RdM) é um grupo de ilhas no Sudoeste 
do Oceano Índico. Mudanças climáticas já estão a impactar as ilhas 
das Maurícias através da subida do nível do mar e erosão costeira, 
assim como um aumento na frequência e intensidade de eventos 
atmosféricos extremos, inundações e secas. De acordo com o 
Relatório de Risco Mundial de 2016, as Maurícias classificam-se como 
o 7º país mais exposto a riscos naturais, e se projeta que estes riscos 
se intensifiquem numa época de mudanças climáticas. O aumento 
na dispersão de doenças tropicais resultante destas condições 
de mudanças climáticas é também fonte de muita preocupação, 
especialmente pelo fato de que os mosquitos Aedes e Anopheles, 
os vetores locais da dengue e malária, estão presentes no país. 
Um surto do vírus Chikungunya transmitido por mosquitos em 
2006 afetou mais de 11000 pessoas. Os efeitos combinados destes 
impactos relacionados com alterações climáticas nas Maurícias e 
outros PEID representam um risco grave às já demasiado vulneráveis 
comunidades, nomeadamente em relação aos impactos ambientais 
negativos na saúde humana.  

Entre 1998 e 2007, a média do nível do mar local subiu  
2.1 mm por ano

Registos climáticos desde 1951 a 2014 mostram uma 
tendência de diminuição no volume de precipitação de 
cerca de 8%

Desde 1975 tem sido observada uma tendência de 
aumento no número de ciclones intensos  
(ventos acima dos 165 km/h) 

TENDÊNCIAS DE 
AQUECIMENTO

ELEVAÇÃO DO 
NÍVEL DO MAR

DIMINUIÇÃO DA 
PRECIPITAÇÃO

AUMENTO DO 
NÚMERO DE 
CICLONES

MAURÍCIAS: RESUMO DO PAÍS

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS JÁ ESTÃO A IMPACTAR A RDM
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Historicamente, os PEID têm demonstrado um compromisso com a ação interna-
cional sobre mudanças climáticas. Por exemplo, as Maurícias foi das primeiras 
nações a ratificar a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do 
Clima (CQNUMC) em 1992, e um dos primeiros 15 países a assinar e ratificar 
o Acordo de Paris em 2016. Nações como as Maurícias têm desenvolvido um 
número de medidas legislativas e políticas alinhadas com a Declaração Libreville 
de modo a fortalecer a sua resiliência. Estas medidas incluem:
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O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) reconhece que pequenos estados insulares são 
altamente vulneráveis às mudanças climáticas

A Aliança dos Pequenos Estados Insulares (AOSIS)  
é formada, precedendo a adoção da CQNUMC  

Ministros da saúde dos PEID assinam a Declaração 
Libreville sobre a Saúde e Ambiente em África

 

As Maldivas realizam uma conferência num gabinete 
subaquático para destacar as ameaças das alterações 
climáticas para as nações de baixa altitude

PEID são os primeiros a ratificar o Acordo de Paris 

Lançamento da iniciativa especial da OMS para as 
Mudanças Climáticas e Saúde em Pequenos Estados 
Insulares em Desenvolvimento em COP23 nas Fiji

HISTÓRIA DAS AÇÕES 
CLIMÁTICAS E DE SAÚDE NOS 
PEID DESDE LIBREVILLE 2008
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AÇÃO POLÍTICA SOBRE ÁGUA E 
SANEAMENTO NAS MAURÍCIAS

As Maurícias desenvolveram um número de medidas legislativas e políticas alinhadas com  

a Declaração Libreville de modo a fortalecer a sua resiliência. 

QUADROS INSTITUCIONAIS:
• A Unidade de Recursos Hídricos para a coleta e armazenamento de água pura;

• A Autoridade Central de Água para o tratamento e distribuição de água potável;

• A Autoridade de Gestão de Águas Residuais para a coleta, tratamento e eliminação de águas 
residuais;

• O Ministério da Saúde e Qualidade de Vida para assegurar saneamento adequado e 
monitoramento independente da qualidade de água potável;

• O Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a proteção geral do ambiente

QUADROS LEGAIS:: 
• O Ato de Proteção Ambiental (incluindo Normas de Qualidade de Água Potável)

• Ato de Saúde Pública

• Ato de Rios e Canais

• Ato da Autoridade Central da Água

• Ato da Autoridade de Gestão de Águas Residuais

Para assegurar a providência de água limpa e saneamento adequado, políticas nacionais para água potável e 
saneamento foram adotadas e consistentemente monitoradas e revisadas.


