
O EFEITO DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS NOS SETORES 
DA SAÚDE E ÁGUA NA 
ETIÓPIA

RESUMO

A Etiópia está classificada globalmente como 
um dos países mais vulneráveis em relação às  
mudanças climáticas, nomeadamente dentro 
dos setores da saúde e água. Se espera que o 
aumento das temperaturas médias, a precipitação 
errática e outros eventos atmosféricos extremos 
ameacem a saúde, os meios de subsistência e o 
progresso em desenvolvimento que o país tem 
feito nos últimos anos. 

Mudanças climáticas aumentarão a variabilidade na incidência da  
seca e das precipitações 

A ÁGUA É UM RECURSO NATURAL AMEAÇADO PELOS EFEITOS 
DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Os recursos hídricos da Etiópia são particularmente vulneráveis em termos de: 

Escassez de água
Isto resulta numa diminuição de acesso 
a água potável, redução de banhos e na 
lavagem de mãos, e condicionamento na 
utilização de sanitas com descarga.

Inundações relâmpago
Em 2006, inundações originaram vários 
surtos agudos de diarreia pela Etiópia.

Doenças causadas pela baixa 
disponibilidade de água
Doenças ou infeções que são causadas pela 
falta de higiene pessoal resultantes de água 
inadequada aumentaram. Por exemplo, a 
seca de 2016 na Etiópia, que originou um 
surto de sarna no Estado Amhara.

Doenças transmitidas  
por vetores
Mudanças climáticas cada vez mais 
contribuem para condições férteis de 
reprodução de mosquitos, intensificando 
a ocorrência de doenças, tais como a 
malária, esquistossomose  
e leishmaniose. 

O aumento de temperaturas e diminuição das 
precipitações têm piorado as condições de seca, 
originando:

Mudanças na precipitação e variabilidade sazonal 
têm causado um aumento de incidências de:
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A Etiópia é um dos diversos países em todo o mundo que estão expostos a um grande fardo de doenças sensíveis ao clima, 
incluindo aquelas relacionadas  à água, saneamento e higiene (WASH). A gestão dos efeitos das mudanças climáticas no 
fornecimento de água e saneamento é a prioridade máxima da estratégia e política de manutenção de água da Etiópia.

Em 2013, a Etiópia foi selecionada para participar num 
projeto financiado pelo Departamento para o Desenvolvim-
ento Internacional do Reino Unido (DFID) que concentra-se 
em “Desenvolver adaptação às mudanças climáticas na 
saúde nos países menos desenvolvidos (PMDs) através de 
um WASH resiliente.”

A Etiópia tem feito progressos notáveis relacionados à água 
e ao saneamento ao longo das duas últimas décadas.

Dar assistência a países em sua resposta 
a riscos para a saúde relacionados com o 
clima através de práticas mais resilientes 
de saúde e de adaptação WASH.

Aumentar o acesso à água e ao 
saneamento através do reforço da 
repartição de serviços e educação 
relacionada ao WASH.

Para definir e implementar a promoção 
de saúde e políticas WASH resilientes 
ao clima.

WASH : Água, Saneamento e 
Higiene

O projeto WASH Objetivos do projeto
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57% 
A Etiópia tem melhorado o 
seu fornecimento de água 
em 57%, atingindo assim o 
Objetivo de Desenvolvimento 
do Milénio (ODM) 7, meta 7C.

Em 2020, o projeto WASH pretende alcançar:

cobertura de fornecimento de água e saneamento
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Estabelecimento de grupos de trabalho nacional  
e de especialistas: Estes grupos, representam as partes interes-
sadas governamentais e agências da ONU, apoiam a implemen-
tação do projecto WASH ao providenciar orientação técnica para 
planejamento e implementação. Grupos de especialistas dirigem 
o desenvolvimento e a implementação de planos de segurança da 
água resiliente ao clima (PSAs) ao desenvolver quadros e diretrizes.

Quadro nacional para um setor da saúde resiliente  
ao clima: Este quadro fornece orientação política e uma referên-
cia concreta para apoiar o desenvolvimento de um Plano Nacional 
de Adaptação da Saúde.

Revisão da política nacional: A revisão avaliou políticas e 
estratégias nacionais relevantes sobre as mudanças climáticas, 
WASH e saúde pública. Os sectores da saúde e WASH têm acordos 
institucionais robustos para implementar estratégias resilientes ao 
clima, contudo ainda existem algumas lacunas. Recomendações 
foram feitas para assegurar a inclusão da resiliência climática na 
política futura.

Análise de Vulnerabilidade e Adaptação: Estas análises 
avaliaram a suscetibilidade das populações aos riscos para a saúde 
devido às mudanças climáticas. Identificou que um aumento da 
desnutrição, diarreia e malária são das ameaças mais significativas, 
em conjunto com a reemergência da dengue e febre-amarela. 
Estratégias de adaptação recomendadas incluem sistemas de aviso 
prévio optimizados, criação de capacidade técnica, serviços de 
saúde, comunicação intersetorial e educação pública.

Análise de adaptação e vulnerabilidade dos recursos 
hídricos: Foram identificadas vulnerabilidades importantes na 
qualidade e quantidade de água em resposta às mudanças climáti-
cas. Opções de adaptação recomendadas incluíram um aumento 
do tratamento das reservas das fontes de água, estratégias de 
protecção de águas subterrâneas e um aumento da capacidade de 
armazenamento de água.

 Desenvolvimento da componente nacional do Plano 
Nacional de Adaptação: Este plano dá forma a estratégias de 
adaptação prioritárias para o sector da saúde. Os seus objectivos 
mais importantes focam-se na capacidade de construção do sector 
da saúde para alcançar resiliência ao clima, reforçar a resiliência 
e os sistemas de vigilância e aviso prévio, e criar ambientes 
favoráveis a estes processos.
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31 sistemas de fornecimento  
  de água 

Estudo de caso 1: Desenvolvimento de  
uma abordagem nacional para RC-PSA
Em dezembro de 2014, um quadro nacional personalizado para o desenvolvimento e implementação do RC-PSA foi 
preparado seguindo um workshop de formação nacional. O objectivo consistiu em adotar um plano para avaliar e gerir riscos 
associados ao clima que possam ter impacto na segurança da água potável dos sistemas de fornecimento urbanos e rurais.

RESULTADOS DO 
WORKSHOP

1. �Planos de optimização de sistema 
detalhados para priorizar actualizações 
do sistema

2. Identificação de intervenções simples 
e de baixo-custo para melhorar a 
resiliência da água

Exemplos nos sites de PSAs incluíram:

RESULTADOS IMPORTANTES  
DO PROJETO PSA

Paredes de retenção para minimizar a contaminação, nomeadamente 
durante inundações

Vala de desvio para proteger a fonte de água da comunidade

Avaliação básica do impacto dos PSAs 
resilientes ao clima para gerar indícios 
dos impactos dos PSAs nos indicadores-
chave de fornecimento de água.

Colaborações internacionais optimizadas 
em conjunto com outros países que 
participam no projecto WASH resiliente 
ao clima.

Formação de pessoal técnico e académico 
para aprimorar a consciência sobre 
a segurança da água RC na força de 
trabalho vindoura.

desenvolvimento do RC-PSA

pessoas abastecidas com 
segurança de água

inclusão de RC-PSAs em seus 
programas WASH anuais 

Programas de parcerias e formação para 
assegurar um efeito multiplicativo e ampliar 
a expansão dos PSAs a nível nacional.

ATIVIDADES CONSECUTIVAS 
AO WORKSHOP

1.2 milhão 

60 distritos


