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As alterações climáticas afetam fortemente o nosso 
planeta. Ameaçam seriamente a sobrevivência do Ser 
Humano e as consequências já começam a ser 
sentidas. Lê o seguinte artigo e responde às 
questões. 

O aquecimento global secou o Sul de Madagáscar: “Não há 
comida.”
”Não chove no sul de Madagáscar – não o suficiente para irrigar 
os campos ou dar de beber à população. A terra, outrora fértil, 
está seca. Crescem apenas cactos no meio de campos cobertos 
de areia, cujos frutos a população local come para evitar passar 
fome. O sul da ilha vive a pior seca em quase quatro décadas. Às 
alterações climáticas veio juntar-se a crise provocada pela 
covid-19. Sem rendimentos, não há quem consiga comprar 
comida, mesmo quando ela existe. (...)
A próxima época das colheitas aproxima-se e não traz bom 
augúrio. ‘Será difícil outro ano sem colheitas. O pior ainda está 
por vir porque precisamos de dinheiro e de recursos para lidar 
com esta emergência agora’, afirma Lola Castro, diretora regional 
do Programa Alimentar Mundial (PAM) da Organização das 
Nações Unidas (ONU). ‘Não estamos a ver uma catástrofe como 
esta devido ao clima noutros locais. Vemos estas situações em 
locais onde existe conflito, como na Etiópia ou Moçambique. O 
pior é que não conseguimos fazer muito no que toca a padrões 
climáticos, mas temos de garantir que há comida para as pessoas 
que precisam dela’.
O problema é que até a comida tarda em chegar onde mais é 
precisa. Devido à covid-19, os navios do PAM podem tardar três 
meses a chegar aos portos da ilha e ainda demoram “quase oito 
dias” a chegar à zona sul devido às fracas infraestruturas.”
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1. O que são para ti ou o que entendes por as 
alterações climáticas?

2. Cita dois países que estão também a sofrer 
consequências das alterações climáticas.

3. De que forma o artigo mostra o efeito das 
alterações climáticas no planeta e por sua vez no Ser 
Humano?

4. Explica de que forma a escassez de água é um 
problema para países em conflito. 


