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MOÇAMBIQUE Destaques Setembro de 2016 
 

Espera-se incremento nas necessidades de emergência  até Março de 2017 

 

 De Outubro a Dezembro, cerca de 1,8 milhões de pessoas irão precisar de assistência humanitária de emergência com 
base em estimativas da FEWS NET. Este número deve chegar a aproximadamente 2,3 milhões de pessoas no primeiro 
trimestre de 2017, que está em linha com as projecções do IPC apresentadas pelo Secretariado Técnico de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SETSAN) em Agosto. Produção de 2016 significativamente abaixo da média está limitando a 
disponibilidade e acesso a alimentos pelas famílias, com muitas famílias pobres a experimentarem dificuldades em 
satisfazer as suas necessidades básicas de alimentos já agora em Setembro de 2016. 
 

 Efeitos de Crise (IPC Fase 3) de insegurança alimentar aguda devem persistir nas áreas do Sul e Centro, principalmente 
devido aos preços de alimentos básicos que continuam extremamente elevados e susceptíveis de aumentarem até 
Fevereiro de 2017. De Julho a Agosto, os preços do grão de milho aumentaram 12 por cento em média, ficando acima 
da média de cinco anos e dos preços do ano passado por 142 e 189 por cento, respectivamente. Os Preços de Agosto 
para os substitutos imediatos tais como a farinha de milho e arroz, estiveram 86 e 78 por cento acima da média 
respectivamente.  

 

 USAID/Food for Peace (Alimentos para a Paz) forneceu um financiamento para assistência alimentar de emergência para 
o período de aproxmadamente Novembro até Março nas províncias afectadas pela seca, a ser implementado pelo PMA 
e pela Visão Mundial. COSACA, um consórcio de ONGs composto por Concern, Oxfam, Save the Children e CARE, tem a 
confirmação de financiamento do DFID, CIDA, e ECHO, para prestar assistência alimentar através de cupões nas seis 
províncias afectadas, até Março/Abril de 2017. Actualmente, cerca de 102.500 pessoas estão recebendo assistência da 
COSACA, e apartir de Novembro mais 127.500 pessoas serão beneficiadas. 

 

 Embora NOAA já não preveja ocorrência de La Niña, esperam-se impactos semelhantes à La Niña. De Outubro de 2016 a 
Março de 2017, as previsões indicam que a maior parte do país tem grande probabilidade de receber precipitação normal 
para acima do normal, o que será favorável para a campanha agrícola 2016/17. Precipitação normal para abaixo do 
normal está prevista para o Norte, mas as implicações são menores dado que a época de plantio nessa região não será 
iniciada até meados de Dezembro. Em Março, a região mais ao sul de Moçambique podera receber precipitação normal 
‘para abaixo do normal, podendo ocorrer depois do início das colheitas.  
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