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MOÇAMBIQUE Perspectiva de Segurança Alimentar Junho 2022 a Janeiro 2023 

Crise (IPC Fase 3) poderá persistir até início de 2023, com necessidades a manterem-se altas 

DESTAQUES 

• A insegurança alimentar aguda Mínima (IPC Fase 1) prevalece em todo 
o Moçambique para a maioria das famílias pobres, sustentada pelas 
culturas recém colhidas da época agrícola 2021/22. No entanto, nas 
zonas afectadas pela seca no sul e centro do país,a colheita baixa, 
reservas de alimentos esgotadas e oportunidades de geração de renda 
limitadas poderão resultar em situações de “Estresse” (IPC Fase 2) e de 
Crise (IPC Fase 3). Na província de Nampula, as zonas afectadas por 
tempestades/ciclones no início do ano estão a enfrentar insegurança 
alimentar aguda de Crise (IPC Fase 3) devido à perda de colheitas e 
meios de subsistência. Em Cabo Delgado, persiste a insegurança 
alimentar aguda de Crise (IPC Fase 3) e “Estresse” (IPC Fase 2), 
influenciadas pelo conflito em curso. A situação de “Estresse”! (IPC Fase 
2!) prevalecerá em zonas que beneficiam de uma distribuição regular 
de assistência alimentar humanitária. 

• Em Maio, os parceiros do Grupo de Segurança Alimentar (FSC) 
prestaram assistência alimentar humanitária a cerca de 374 mil 
beneficiários em Cabo Delgado e Niassa, após  assistência a cerca de 650 
mil beneficiários em Abril, perfazendo um total de cerca de 1.025.000 
pessoas durante dois meses. Devido a recursos limitados, o PMA tem 
estado a disponibilizar meias rações equivalentes a 39 por cento de uma 
dieta de 2.100 quilocalorias para cerca de 850 mil pessoas em Cabo 
Delgado e 74 mil em Nampula e Niassa, com o restante dos beneficiários 
cobertos por outros membros do FSC. Aproximadamente 26 por cento 
da assistência alimentar humanitária foi prestada em espécie, 67 por 
cento via senhas e 7 porcento através de Rações de Resposta Imediata 
(IRRs). O PMA alerta sobre uma possível ruptura do programa de 
assistência em Outubro caso não forem assegurados fundos adicionais em breve. A assistência humanitária selectiva também 
está a ter lugar nas províncias da Zambézia e Nampula nas zonas afectadas pelo ciclone Gombe, tendo o PMA prestado 
assistência a cerca de 97 mil pessoas em Maio. 

• Em Maio, a inflação homóloga do Índice do Preço ao Consumidor (IPC) atingiu 9,3 por cento, a maior desde Setembro de 2017. 
Os maiores contribuintes para a taxa de inflação mensal foram os alimentos e bebidas não alcoólicas (3,4 por cento em relação 
ao mês anterior) e transportes (1,1 por cento em relação ao mês anterior). De acordo com o Instituto Nacional de Estatística 
(INE) de Moçambique, os aumentos dos preços do trigo, gasolina, gasóleo, óleo alimentar e sabão em barra são os que mais 
contribuíram para a taxa de inflação mensal. Na sequência do aumento dos preços dos combustíveis, os preços do pão tiveram 
aumento de até 20 por cento e os preços dos transportes tiveram aumentos de até 50 por cento em determinadas rotas do 
país. Os custos crescentes poderão reduzir o poder de compra das famílias, particularmente nas zonas urbanas onde as famílias 
são mais dependentes do mercado. 

• As colheitas tardias estão em curso em Moçambique, particularmente em zonas muito produtivas, tais como os planaltos de 
Tete, Zambézia, Manica e Sofala, o interior de Nampula e leste de Cabo Delgado e província de Niassa. Embora as estimativas 
oficiais de produção ainda não estejam disponíveis, prevê-se uma produção nacional próxima da média, de acordo com uma 
rápida avaliação da segurança alimentar realizada em meados de Maio de 2022, bem como investimentos em curso na 
produção agrícola, como o programa governamental SUSTENTA. Por outro lado, produtos derivados de dados recolhidos via 
satélite, como o Índice de Satisfação das Necessidades Hídricas (WRSI), indicam que, a partir de 30 de Maio, a produção agrícola 
poderá ser média a boa, excepto nas zonas afectadas por choques climáticos (chuvas fracas, tempestades/ciclone, cheias) e 
conflitos. 

Resultados actuais de segurança alimentar, Junho de 

2022 

 
Fonte: FEWS NET 

A classificação da FEWS NET é compatível com o IPC. A análise do 

IPC-compatível segue os protocolos chaves do IPC mas não reflecte 

necessariamente o consenso dos parceiros de segurança alimentar 

a nível nacional. 

https://www.agricultura.gov.mz/category/sustenta/
https://earlywarning.usgs.gov/fews/product/899
https://fews.net/ipc
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC-Manual-2-Interactive.pdf#page=24
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PANORAMA NACIONAL 

Situação Actual 

A maioria das famílias rurais enfrenta uma insegurança alimentar aguda 
Mínima (IPC Fase 1) sustentada pelas suas recentes colheitas referentes a 
época agrícola 2021/22. No entanto, nas zonas afectadas pela seca no sul e 
centro de Moçambique, a baixa colheita, esgotamento das reservas 
alimentares e oportunidades de geração de renda limitadas estão a levar a uma 
situação de Crise (IPC Fase 3) e de “Estresse” (IPC Fase 2). Na província de 
Nampula, situações de Crise (IPC Fase 3) poderão emergir nas zonas mais 
afectadas por tempestades/ciclone no início do ano, após uma colheita fraca, 
oportunidades de geração de renda limitadas e redução na capacidade de 
ajuda mútua entre as famílias. Em Cabo Delgado, persiste a situação de Crise 
(IPC Fase 3) e a de “Estresse” (IPC Fase 2), impulsionadas principalmente pelo 
conflito desde finais de 2017 e exacerbadas pelos recentes ataques em zonas 
anteriormente consideradas seguras, como o distrito de Ancuabe. No entanto, 
a distribuição regular de ajuda alimentar humanitária em algumas zonas de 
Cabo Delgado tem sustentando a situação de “Estresse”! (IPC Fase 2!). 

Colheitas estão em curso em todo Moçambique, particularmente em zonas 
muito produtivas tais como os planaltos de Tete, Zambézia, Manica e Sofala, o 
interior de Nampula e Cabo Delgado, e Niassa. No entanto, uma produção 
agrícola fraca a fracassada poderá ocorrer em grande parte do sul de 
Moçambique na sequência de um período prolongado de seca em Fevereiro 
(Figura 1). Na região centro, a distribuição da precipitação abaixo da média e 
irregular também resultou no fracasso da produção e/ou redução dos 
rendimentos agrícolas no sul das províncias de Manica e Sofala. Nestas zonas 
afetadas pela seca, as famílias muito pobres e pobres poderão registar níveis 
de renda insuficientes para a compra de alimentos no mercado e, por 
conseguinte, não poderão satisfazer as suas necessidades alimentares 
mínimas. Como resultado, estas famílias estão a começar prematuramente a 
intensificar as suas estratégias típicas de sobrevivência, incluindo vender 
animais num nível acima do habitual, gastar suas economias, pedir dinheiro ou 
alimentos emprestado, envolver-se na produção e venda de carvão ou reduzir 
gastos em bens não alimentares para a compra de alimentos, resultando numa 
situação de “Estresse” (IPC Fase 2). No entanto, as famílias mais vulneráveis e 
pobres, que possuem poucos ou que não possuem animais, pouca ou nenhuma 
capacidade de produzir carvão e não podem fazer empréstimos, poderão estar 
a enfrentar uma situação de Crise (IPC Fase 3) e a recorrer a estratégias de 
sobrevivência baseadas no consumo, tais como como saltar refeições, reduzir 
o tamanho das refeições, consumir variedades de alimentos menos preferidas 
e aumentar o consumo de alimentos silvestres para minimizar os défices no 
consumo de alimentos. 

Embora as estimativas oficiais de produção não estejam disponíveis, as 
estimativas do WRSI indicam que, a nível nacional, o índice de satisfação hídrica para o milho está 10 por cento abaixo da 
média de cinco anos. No entanto, a produção nacional pode estar próxima da média, sustentada pelos investimentos agrícolas 
em curso, como o programa SUSTENTA, principalmente nas zonas muito produtivas. Por outro lado, as chuvas tardias de Abril 
melhoraram os níveis da humidade residual do solo, sustentando a produção de culturas e hortícolas da segunda época no 
centro e sul de Moçambique. A colheita da segunda época poderá estar próxima da média, assumindo que a maioria das 
famílias no país tenham acesso a sementes, enquanto, por outro lado, está provavelmente em curso a distribuição de 
sementes por ONGs nas zonas afectadas por ciclones. Na zona semiárida do sul da província de Tete, distritos de Guro e 
Tambara no norte da província de Manica, e partes da província central de Sofala, as culturas da época principal também 
foram afectadas por estiagens prolongadas, distribuição irregular das chuvas e temperaturas atipicamente elevadas. Como 
resultado, a maioria das famílias pobres já esgotaram as suas próprias reservas de alimentos e dependem de compras no 
mercado muito mais cedo do que o normal, levando a uma situação de “Estresse” (IPC Fase 2). As famílias mais pobres 

Resultados projectados de segurança 

alimentar, Junho a Setembro 2022 

 
Fonte:  FEWS NET 

Resultados projectados de segurança 

alimentar, Outubro 2022 a Janeiro 2023 

 
Fonte: FEWS NET 

A classificação da FEWS NET é compatível com o IPC. A 

análise do IPC-compatível segue os protocolos chaves do 

IPC mas não reflecte necessariamente o consenso dos 

parceiros de segurança alimentar a nível nacional. 

https://www.agricultura.gov.mz/category/sustenta/
https://fews.net/ipc
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC-Manual-2-Interactive.pdf#page=24
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poderão continuar a expandir as suas estratégias de sobrevivência, como o consumo de alimentos menos preferidos, 
envolvimento na produção e venda de carvão em mercados mais remotos, venda de animais a níveis acima do habitual, gastar 
suas economias se disponíveis e compra de alimentos a crédito ou empréstimos de alimentos para a satisfação das suas 
necessidades alimentares básicas. 

Em Cabo Delgado, a situação de Crise (IPC Fase 3) persiste devido ao conflito em 
curso causando um deslocamento de famílias e rompendo o acesso a renda e aos 
alimentos. De 1 a 14 de Junho, os ataques dos insurgentes no leste de Cabo Delgado, 
incluindo partes anteriormente livres do conflito dos distritos de Ancuabe e Chiúre, 
deslocaram mais de 23 mil pessoas de acordo com a Matriz de Rastreamento de 
Deslocados da OIM. Antes de Maio, os insurgentes frequentemente desencadeavam 
ataques em pequena escala principalmente em Macomia, Mueda, Nangade e 
Meluco, com pequenas células insurgentes procurando saquear alimentos e 
suprimentos de lugares desprotegidos. A maioria dos deslocados internos continua 
dependente da assistência humanitária de emergência para cobrir os défices de 
consumo de alimentos. Alguns deslocados internos que vivem nos centros de 
reassentamento/acomodação também ganham renda com a venda de ofertas/ajuda, 
e com oportunidades limitadas de trabalho qualificado e ocasional. Quando as 
famílias deslocadas conseguem alguma renda, a maior parte desta é gasta na compra 
de alimentos. Em zonas onde a assistência alimentar humanitária é regular pelo 
menos uma em cada cinco famílias com 25 por cento das necessidades alimentares, 
a situação de “Estresse”! (IPC Fase 2!) está presente. 

Nas zonas costeiras e intermédias de Nampula severamente afectadas pelo ciclone 
tropical Gombe e duas tempestades tropicais, a situação de Crise (IPC Fase 3) pode 
estar emergindo entre famílias mais pobres com a diminuição das reservas 
alimentares das famílias. As famílias mais pobres também têm um acesso limitado à 
renda para compra de alimentos no mercado para cobertura dos seus défices de 
consumo de alimentos como resultado da perda de bens de subsistência e 
oportunidades de emprego limitadas à medida que as zonas se recuperam. Nos distritos da Ilha de Moçambique, Mogincual 
e Mossuril, o acesso aos alimentos também está a deteriorar na sequência de muitas famílias pobres terem perdido as suas 
casas, reservas de alimentos e os bens habitualmente usados para a geração de renda e acesso aos alimentos. 

Entre meados e finais de Abril de 2022, a FAO, em colaboração com instituições governamentais provinciais e distritais a nível 
provincial e distrital e o FSC, realizou uma avaliação pôs ciclone Gombe em Nampula, Zambéziae. As conclusões do relatório 
Pós-Ciclone Gombe indicam que o ciclone resultou em cheias generalizadas, perda de culturas nos campos e perda de gado 
e infraestruturas de conservação de cereais. Nos distritos das províncias de Nampula e Sofala, as famílias reportam terem em 
média um a sete meses de reservas alimentares; no entanto, a percentagem das famílias que declaram ter reservas 
alimentares em cada distrito variou de 0 a 70 por cento. Para ajudar as famílias a se recuperarem do ciclone Gombe, a FAO 
defende a continuação da assistência alimentar, bem como o fornecimento e reparação de equipamentos de pesca e barcos, 
disponibilização de sementes de ciclo curto e outros insumos agrícolas para a segunda época e próxima época 2022/2023 
para permitir que as famílias se recuperem rapidamente. 

Os preços do milho estão a começar a baixar na maioria dos mercados com o início da colheita tardia. De Abril a Maio de 
2022, os preços do milho baixaram na ordem de 3-21 por cento na maioria dos mercados monitorados, enquanto nos 
mercados de Lichinga e Mocuba o preço do milho permanece relativamente estável depois de baixar na ordem de 5-7 por 
cento no mês passado. O atraso nas reduções sazonais dos preços do mercado é causado pelo atraso nas colheitas e pela 
disponibilidade abaixo da média do milho em algumas zonas devido ao impacto de choques, tais como tempestades/ciclones, 
cheias e secas. Comparado com o ano passado, os preços do milho tiveram uma tendência mista. Em Maio de 2022, os preços 
estavam na ordem de 16-45 por cento abaixo dos preços do ano passado nos mercados de Maputo, Manica, Angónia, Mocuba 
e Lichinga, 7-24 por cento acima dos preços do ano passado nos mercados de Chókwe, Massinga e Mutarara, e no mesmo 
nível em todos os outros mercados. Da mesma forma, os preços do milho tiveram uma tendência mista em comparação com 
a média de cinco anos. Os preços de Maio de 2022 estiveram na ordem de 6-55 por cento acima da média de cinco anos em 
Maputo, Chókwe, Maxixe, Quelimane, Massinga, Mutarara e Montepuez, 6-15 por cento abaixo da média de cinco anos em 
Manica, Angónia e Lichinga, e estáveis em Mocuba. Os preços da farinha de milho e do arroz permaneceram estáveis de Abril 
a Maio de 2022 na maioria dos mercados monitorados. No entanto, no mercado de Chókwe, o preço da farinha de milho 
baixou 25 por cento, e o preço do arroz aumentou 6 por cento e 27 por cento em Lichinga e Inhambane depois de baixar 9 

Figura 1.  Índice de Satisfação das 

Necessidades Hídricas (WRSI),  para o 

milho, estendido até ao fim da época, 

actualizado em 31 de Maio de 2022 

 
Fonte: FEWS NET 

https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/Mozambique%20%E2%80%94%20Emergency%20Tracking%20Tool%20Report%20%E2%80%94%20163%20%281%20-%2014%20June%202022%29.pdf
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/Mozambique%20%E2%80%94%20Emergency%20Tracking%20Tool%20Report%20%E2%80%94%20163%20%281%20-%2014%20June%202022%29.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/post_cyclone_gombe_mozambique_2022.06.02.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/post_cyclone_gombe_mozambique_2022.06.02.pdf
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por cento e 21 por cento, respectivamente, no mês anterior. Dinâmicas locais de demanda e oferta provavelmente estão a 
impulsionar estas flutuações mensais dos preços da farinha de milho e do arroz. Tanto os preços da farinha de milho como 
do arroz tiveram uma tendência mista quando comparados com os preços do ano passado e com a média de cinco anos. Por 
exemplo, os preços da farinha de milho estiveram na ordem de 9-18 por cento acima dos preços do ano passado em Chókwe, 
Pemba, Angónia e Lichinga, 6-10 por cento abaixo dos preços do ano passado em Maxixe, Massinga, Mocuba e estáveis em 
todos os outros mercados monitorados. Em comparação com a média de cinco anos, os preços da farinha de milho estiveram 
na ordem de 7 por cento e 25 por cento acima da média de cinco anos em Inhambane e Lichinga, respectivamente, e tiveram 
uma tendência estável em todos os outros mercados. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a inflação mensal aumentou em 1 por cento entre Abril e Maio de 
2022, impulsionado principalmente pelos aumentos dos preços do trigo (15.6 por cento), gasolina (2.1 por cento), óleo de 
cozinha (3.7 por cento) sabão em barra (5.2 por cento), tomate (1.2 por cento), peixe fresco (1.4 por cento), e gasóleo (2.9 
por cento). Em Maio, a inflação homóloga foi de 9,31 por cento com os Transportes e Alimentação e Bebidas Não Alcoólicas 
a aumentarem 13,65 por cento e 13,51 por cento, respectivamente. Os contínuos aumentos no custo dos produtos básicos 
estão a reduzir o poder de compra das famílias, principalmente para as famílias mais pobres nas zonas urbanas e periurbanas. 
Como resultado, muitas famílias estão reajustando os seus gastos tendo em conta os aumentos de preços. O aumento da 
inflação está sendo parcialmente impulsionada pelos altos preços globais do petróleo e dos combustíveis, bem como as 
rupturas globais da cadeia de fornecimentos relacionadas com a guerra entre a Rússia-Ucrânia e à pandemia da COVID-19. 
Estas tensões globais na cadeia de fornecimentos podem ser exacerbadas pelas tempestades/ciclones tropicais que atingiram 
o centro e norte de Moçambique no início deste ano e o conflicto armado em curso em Cabo Delgado. Segundo a Oxford 
Economics, os automobilistas moçambicanos estão a pagar 33 por cento a mais pelo combustível do que há 12 meses. O 
governo descartou a possibilidade de aplicar subsídios aos postos de abastecimento de combustíveis e padarias, embora 
estejam sendo definidas novas formas de aliviar o custo de vida das famílias mais vulneráveis. 

Em Maio, os parceiros do FSC prestaram assistência a cerca de 374 mil beneficiários em Cabo Delgado e Niassa, depois da 
distribuição de assistência a cerca de 650 mil beneficiários em Abril. Devido aos recursos limitados, o PMA está a distribuir 
em cada mês uma ração completa para cobrir dois meses, resultando em meia ração mensal equivalente a 39 por cento de 
uma dieta de 2.100 quilocalorias. O PMA está a prestar assistência alimentar humanitária a cerca de 850 mil pessoas em Cabo 
Delgado e 74 mil pessoas em Nampula e Niassa. Outros membros do FSC estão a prestar assistência aos demais beneficiários. 
Por outro lado, o PMA prestou assistência a cerca de 33.400 beneficiários no distrito de Nangade, no norte de Cabo Delgado, 
o maior número de beneficiários desde a retomada das distribuições neste distrito em Fevereiro. Em Maio, aproximadamente 
26 por cento da assistência alimentar humanitária foi em espécie, 67 porcento via senhas e 7 por cento em forma de rações 
de resposta imediata (IRRs), que visam populações em movimento ou em zonas de difícil acesso. No entanto, o PMA alerta 
sobre uma possível ruptura do programa em Outubro, mesmo com a continuação da abordagem meia ração, caso 
financiamentos adicionais não forem assegurados em breve. O PMA espera avançar para uma assistência selectiva visando 
populações mais vulneráveis, incluindo deslocados internos e comunidades de acolhimento, assim que o exercício de selecção 
de beneficiários baseado na vulnerabilidade for concluído no último trimestre de 2022. Os parceiros humanitários também 
levaram a cabo intervenções de formas de vida para aproximadamente 65 mil pessoas, principalmente deslocados internos 
em locais de reassentamento e comunidades de acolhimento. A assistência humanitária selectiva também está a ter lugar 
em zonas afectadas pelo ciclone Gombe e cheias resultantes deste fenómeno, onde o PMA prestou assistência a cerca de 97 
mil pessoas em Maio nas províncias da Zambézia e Nampula. As necessidades humanitárias poderão permanecer elevadas 
nas zonas afectadas pelo conflito, cheias e secas. 

Pressupostos 

O cenário mais provável de Junho de 2022 a Janeiro de 2023 baseia-se nos seguintes pressupostos a nível nacional: 

• Com base na confiança do modelo de previsão de períodos longos, poderá registar-se uma precipitação acima da média 
na metade sul da África Austral entre Outubro de 2022 e Janeiro de 2023 devido às condições previstas de La Nina, 
enquanto a precipitação abaixo da média é mais provável em algumas partes do norte e nordeste da região. O começo 
da época deverá ser normal. Há uma probabilidade média de ocorrência de cheias e/ou ciclones durante o período do 
cenário.  

• A disponibilidade nacional de água poderá ser média a acima da média, impulsionada pela recarga a partir da época 
2021/22 e pela precipitação média esperada em 2022/23. Como resultado, há uma maior probabilidade de 
transbordamento dos rios e aumento das descargas das barragens que resultam em cheias a jusante e destruição de 
campos agrícolas ao longo dos principais rios. 
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• A nível nacional, a disponibilidade do milho no mercado deverá estar próxima da média para o ano de consumo de 
2022/2023, sustentada pela colheita principal de 2022, reservas de 2021 e produção da segunda época. No entanto, nas 
zonas semi-áridas afectadas pela seca no sul e centro, zonas severamente afectadas por tempestades e ciclones tropicais, 
principalmente a parte costeira de Nampula, e as zonas afectadas pelo conflito, o acesso das famílias ao milho será abaixo 
da média devido aos elevados preços deste cereal.  

• O fluxo interno dos produtos alimentares para os principais mercados de consumo deverá ocorrer em níveis normais 
relativamente aos principais alimentos básicos, incluindo o milho em grão, movendo-se de zonas tradicionalmente muito 
produtivas para as deficitárias. Após a colheita, os fluxos comerciais para as zonas semiáridas do sul e regiões costeiras 
de Nampula deverão estar acima da média para satisfazer a procura do mercado. 

• O comércio transfronteiriço com Malawi, Zimbabwe e África do Sul deverá manter se próximo da média. As exportações 
informais e formais de milho para o Malawi continuarão. Da mesma forma, o comércio de alimentos e bens não 
alimentares com o Zimbabwe será normal. A demanda por alimentos processados sul-africanos e alguns produtos 
agrícolas continuará alta nas zonas urbanas e periurbanas de Moçambique.  

• Na sequência do fim do Estado de Calamidade Pública e o levantamento da maioria das restrições relativas a COVID-19, 
muitas famílias pobres têm vindo a aumentar o seu envolvimento em pequenos negócios e oportunidades de trabalho 
casual para geração de renda. No entanto, os aumentos dos preços dos combustíveis, transporte e pão, na sequência do 
início do conflito na Ucrânia, têm limitado o poder de compra das famílias, particularmente nas zonas urbanas e 
periurbanas, onde a dependência do transporte e do pão como alimento básico é alta. Com um poder de compra 
reduzido, muitas famílias pobres urbanas e periurbanas poderão aumentar o consumo da mandioca, batata-doce e 
inhame e poderão optar por meios de transporte mais baratos. 

• De Junho a Agosto, as actividades de trabalho agrícola ocorrem apenas em zonas com produção de segunda época. As 
oportunidades de trabalho agrícola poderão aumentar gradualmente e poderão permanecer próximas da média com o 
início da estação chuvosa em Outubro/Novembro de 2022. A nível nacional, os salários agrícolas também poderão estar 
próximos da média. No entanto, em zonas afectadas pela seca, tempestades/ciclones tropicais e conflito, as 
oportunidades de trabalho agrícola e os respectivos rendmentos permanecerão abaixo da média devido à liquidez 
familiar abaixo da média para o pagamento de trabalhadores.  

• A produção da segunda época até Setembro poderá ser média a acima da média, impulsionada pela precipitação média 
a acima da média em Abril e Maio de 2022, melhorando a humidade residual do solo. Como resultado, a principal época 
agrícola 2022/2023 poderá ser média, sustentada pela precipitação prevista. 

• De Junho a Setembro de 2022, as famílias normalmente se envolvem em oportunidades de trabalho não agrícola para 
obtenção de renda. Nas zonas afectadas por choques, as famílias poderão aumentar a sua dependência em pequenos 
negócios e venda de serviços para obtenção de renda. O aumento da concorrência poderá resultar em níveis de renda 
abaixo do normal. De Outubro de 2022 a Janeiro de 2013, as famílias rurais poderão se envolver em actividades de 
trabalho agrícola, tais como preparação da terra, sementeira e sacha. 

• Com base nas projecções de preços da FEWS NET, os preços do milho se estabilizam de forma atípica ao longo do período 
da projecção. Os preços acima da média em Maputo, Chókwe e outros mercados do sul devem-se provavelmente à 
disponibilidade abaixo da média do milho produzido localmente no sul e ao aumento dos custos de transporte e de 
transacção das zonas de produção. Na maioria dos mercados monitorados, os preços do milho poderão permanecer 
acima da média de cinco anos e acima, abaixo ou semelhantes aos preços do ano passado. Como tem sido típico, os 
preços da farinha de milho e do arroz poderão permanecer mais estáveis do que os preços do milho a granel; mas 
variações de curto prazo conduzirão a dinâmicas de oferta e demanda localizadas.  

• A disponibilidade de alimentos nas famílias permanecerá próxima da média. No entanto, nas zonas semiáridas do sul e 
partes afectadas por choques das regiões centro e norte, as reservas de alimentos das famílias deverão estar 
significativamente abaixo da média devido à fraca colheita e/ou fracasso das culturas durante a principal época agrícola 
2021/2022. 
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•  A disponibilidade de alimentos silvestres 
poderá ser média em todo o país.  

• O pasto e as condições físicas do gado 
permanecerão médias durante o período do 
cenário, levando a preços médios de venda 
dos animais. Nas zonas afectadas pela seca, as 
condições de pasto e água deverão ser 
favoráveis na sequência de chuvas médias em 
Abril e Maio, reduzindo as distâncias de 
viagem em busca destes recursos.  

• De Outubro de 2022 a Janeiro de 2023, com o 
início da nova época agrícola, a precipitação 
média poderá resultar em danos típicos 
causados por pragas. No entanto, os períodos 
de seca podem resultar num aumento dos 
danos causados por pragas tais como a lagarta 
do funil de milho (LFM), gafanhotos, broca de 
milho, larva minadora e roedores.  

• Em Cabo Delgado, os insurgentes continuarão a evitar a sua captura e a lançar ataques ocasionais a aldeias mal 
protegidas. A probabilidade de ataques de impacto elevado e baixas elevadas nos centros urbanos permanecerá baixa 
com a presença contínua das forças de defesa e segurança contra-insurgência. O número de incidentes violentos 
cometidos contra populações civis poderá continuar a aumentar, provavelmente atingindo os níveis observados em 2021 
durante os meses secos de Maio a Outubro de 2022. 

• O retorno dos deslocados para as suas zonas de origem está a decorrer gradualmente, mas a maioria dos deslocados 
permanecerá nos locais de reassentamento, locais temporários ou comunidades de acolhimento. Devido à produção 
agrícola limitada da época agrícola 2021/22 e com formas de vida básicas rompidos, os deslocados internos 
permanecerão dependentes da assistência humanitária de emergência para a cobertura dos seus défices no consumo de 
alimentos.  

• O PMA poderá continuar a fornecer rações equivalentes a 39% das quilocalorias diárias até Setembro aos deslocados no 
norte de Moçambique. No entanto, esta organização da ONU alerta sobre uma possível ruptura do programa em 
Outubro, mesmo com a continuação da abordagem meia ração, caso não forem assegurados financiamentos adicionais 
em breve. O PMA espera avançar para uma assistência selectiva visando populações mais vulneráveis, incluindo 
deslocados internos e comunidades den acolhimento, assim que o exercício de selecção baseado em vulnerabilidade for 
concluido no último trimestre de 2022. Para as zonas afectadas pela seca no sul, ainda não há planos para uma assistência 
alimentar humanitária do PMA. 

Resultados de segurança alimentar mais prováveis   

De Junho a Setembro, a maioria das famílias pobres continuará a ter acesso a alimentos da sua própria produção e continuará 
com uma insegurança alimentar Nula (IPC Fase 1). No entanto, na maioria das zonas do centro de Moçambique, apesar do 
acesso a colheitas tardias e alguma produção da segunda época e pós-cheias, as famílias muito pobres poderão permanecer 
em situação de “Estresse” (IPC Fase 2), uma vez que normalmente são mais vulneráveis à insegurança alimentar aguda após 
sucessivos choques. No entanto, nas zonas do interior das províncias de Gaza e Inhambane e no sul das províncias de Manica 
e Sofala, onde a produção da época principal foi severamente afectada por chuvas abaixo da média e temperaturas 
atipicamente elevadas, as famílias pobres intensificarão as suas habituais estratégias de sobrevivência. Ainda assim, as 
famílias mais pobres, que possuem pouco ou não possuem nenhum gado e ou nenhuma capacidade para produção de carvão, 
poderão reduzir as suas despesas em bens não alimentares e adoptarão estratégias de sobrevivência baseadas no consumo. 
Estas estratégias incluem saltar refeições, reduzir o tamanho das refeições, consumir variedades de alimentos menos 
preferidos e aumentar o consumo de alimentos silvestres, para minimizar os défices no consumo de alimentos. Em Julho, a 
segurança alimentar das famílias poderá deteriorar-se uma vez que as reservas de alimentos baixas ou inexistentes, a elevada 
demanda do mercado e o acesso limitado à renda fazem com que as famílias mais pobres com recursos limitados se envolvam 

Figura 2. Preço actual e projectado do milho em Maputo (MZN/kg) 

 

Fonte: Estimativas da FEWS NET baseadas em dados do MADER/SIMA 
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em estratégias de sobrevivência mais severas. Estas estratégias incluem retirar as crianças da escola, a menos que refeições 
sejam fornecidas ou enviar membros da família para comer em outro lugar. Um número crescente de famílias pobres 
necessitará de assistência alimentar de emergência para evitar o esgotamento dos bens essenciais de subsistência, levando 
à situação de Crise (IPC Fase 3) ao nível da área muito antes do início da época de escassez em Outubro/Novembro. A situação 
de Crise (IPC Fase 3) começará a surgir nos distritos da Ilha de Moçambique, Mogincual e Mossuril na província de Nampula 
devido ao acesso limitado aos alimentos, oportunidades limitadas de geração de renda e o enfraquecimento da capacidade 
das comunidades de acolhimento de apoiar as famílias severamente afectadas por tempestades/ciclones e cheias. As famílias 
pobres mais afectadas não conseguirão recuperar as reservas de alimentos através da produção pós-cheias devido à falta de 
sementes e oportunidades de trabalho de geração de renda limitadas. Em Cabo Delgado, a situação de Crise (IPC Fase 3) 
prevalecerá nas zonas afectadas pelo conflito, impulsionada pela expansão do conflito para novas áreas por pequenos grupos 
de insurgentes. Espera-se uma situação de “Estresse”! (IPC Fase 2!) em zonas onde os parceiros humanitários têm acesso e a 
distribuição de alimentos é mais regular. 

De Outubro de 2022 a Janeiro de 2023, a situação de Crise (IPC Fase 3) poderá prevalecer nas zonas afectadas pela seca, uma 
vez que as famílias pobres continuarão a enfrentar défices no consumo de alimentos devido ao acesso ao mercado cada vez 
mais difícil, impulsionado por preços de alimentos acima da média. As famílias mais pobres, sem gado para vender e sem 
capacidade de produção e venda de carvão, poderão intensificar a sua recorrência a estratégias de sobrevivência indicativas 
de Crise (IPC Fase 3), tais como reduzir a quantidade de alimentos ou o número de refeições, aumentar o consumo de 
alimentos silvestres, o envio de um ou mais membros da família para casa der familiares noutras localidades e até a migração 
para locais com mais oportunidades de geração de renda, incluindo zonas ao longo dos principais corredores de produção e 
comercialização de carvão. O início das chuvas, normalmente em Novembro, poderá aumentar as oportunidades de trabalho 
agrícola, tais como a preparação da terra e sementeira. No entanto, os salários do trabalho agrícola nas zonas afectadas pela 
seca poderão ser mais baixos do que o normal devido ao menor poder de pagamento das famílias médias e ricas na sequência 
de vendas abaixo do normal de culturas da época 2021/22. Em Nampula, o esgotamento das reservas alimentares muito mais 
cedo do que o habitual e a redução da capacidade de apoio mútuo pode resultar em mais distritos em situação de Crise (IPC 
Fase 3), incluindo Liúpo, Meconta e Monapo. Por outro lado, a falta de resposta adequada por parte dos actores humanitários 
pode resultar no aumento da procura por zonas com maiores oportunidades de emprego, como minas artesanais ou urbanas. 
Projecta-se que a inflação continue a aumentar devido ao impacto do aumento dos preços dos combustíveis e do trigo 
internacionalmente, o que poderá limitar o poder de compra das famílias muito pobres, principalmente nas zonas urbanas e 
periurbanas, forçando-as a continuar a reajustar as suas despesas e reduzir o acesso a certos bens não alimentares a favor 
de alimentos básicos. Nas zonas afectadas pelo conflito, o deslocamento contínuo poderá limitar o acesso a oportunidades 
de geração de renda e a capacidade das famílias de se envolverem na época agrícola, resultando em situação de Crise (IPC 
Fase 3) e mantendo elevadas as necessidades de assistência humanitária. 

EVENTOS QUE PODEM ALTERAR A PERSPECTIVA 

Tabela 1. Possíveis eventos nos próximos oito meses que podem alterar o cenário mais provável.  

Área Evento Impactos sobre os resultados de segurança alimentar 

Nacional  
Cheias moderadas a 
severas 

Cheias severas em Janeiro de 2023 afectariam negativamente as famílias pobres 
localizadas nas principais bacias hidrográficas, particularmente nas regiões do norte, 
mas também ao longo da costa e no Baixo Zambeze e Limpopo. Dependendo da 
magnitude das cheias, as famílias pobres perderão milho, casas, reservas de alimentos 
e bens. As famílias afectadas poderão necessitar de assistência alimentar humanitária 
durante pelo menos três a quatro meses até que as colheitas pós-cheias sejam 
colhidas em Abril/Maio de 2023. 

Nacional 
Atraso no início das 
chuvas e da época 
agrícola 

Um atraso no início da época agrícola tardará as oportunidades de trabalho agrícola, 
incluindo a preparação da terra, sementeira e sacha. Isto limitaria o acesso das 
famílias à renda e reduziria o poder de compra das famílias num momento em que os 
preços dos alimentos normalmente aumentam devido ao aumento da demanda. 

Áreas 
costeiras 

Ciclones e cheias nas 
zonas costeiras de 
Moçambique 

O risco de ciclones e cheias é até Março de 2023. As famílias mais afectadas poderão 
enfrentar défices alimentares até se recuperarem através da produção pós-choque 
depois do período do cenário. 
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ÁREAS DE MAIOR PREOCUPAÇÃO 

Semiárida de Cereais e Gado do Sul (Zona de Formas de Vida 22) 

Situação Actual  

Embora o La Niña esteja normalmente relacionado com a precipitação 
acima da média na África Austral, a estação chuvosa de 2021/2022 teve um 
fraco desempenho no sul de Moçambique, com períodos prolongados de 
seca em Fevereiro e início de Março durante as fases críticas de 
crescimento das culturas, tendo resultado num fracasso generalizado das 
culturas (Figura 4).  Isto marca uma quarta época abaixo da média em cinco 
anos, depois de três anos de seca entre 2017-2020, que foi aliviada pela 
colheita acima da média do ano passado. Na sequência da colheita baixa a 
fracassada em Maio de 2022, as reservas de alimentos das famílias muito 
pobres e pobres são muito baixas ou estão esgotadas, uma vez que as 
reservas da época 2020/2021 acima da média foram esgotados durante a 
última época de escassez. De acordo com uma Análise das Economias dos 
Agregados Familiares realizada pela FEWS NET em Maio de 2022, que usa 
informações sobre produção agrícola, preços e outras fontes para 
compreender o acesso das famílias aos alimentos e renda em relação às 
necessidades típicas, as famílias rurais muito pobres enfrentarão défices de 
sobrevivência (o que significa que provavelmente não 
conseguirão satisfazer a todas as suas necessidades 
alimentares e não alimentares essenciais) durante o período 
do cenário. Em média, as famílias muito pobres enfrentarão 
défices de sobrevivência equivalentes a cerca de 5 por cento 
das suas necessidades anuais de alimentação e renda entre 
Junho de 2022 e Janeiro de 2023 e não satisfarão as suas 
necessidades de proteção de formas de vida, afectando a 
sua capacidade de produção de curto a médio prazo (Figura 
5). No entanto, entre Outubro de 2022 e Janeiro de 2023, o 
défice de sobrevivência aumentará para 20 por cento, 
indicando défices moderados no consumo de alimentos 
devido ao esgotamento de quaisquer restantes reservas de 
alimentos abandonadas. Durante este período, as famílias 
poderão estar totalmente dependentes de compras no 
mercado com altos preços de alimentos básicos e aumento 
do consumo de alimentos silvestres, incluindo, por exemplo, 
xicutsi (raízes de uma árvore local que são fervidas com água 
e tomadas como chá). Durante este período, a renda das 
famílias muito pobres estará muito abaixo da média, uma 
vez que não poderão vender alimentos da sua produção, e 
as oportunidades de geração de renda serão limitadas 
devido ao aumento da concorrência. No geral, a maioria das 
famílias muito pobres poderá enfrentar défices moderadas 
no consumo de alimentos, com acesso limitado à renda para 
compras no mercado.  

Actualmente, as famílias recorrem a estratégias de 
sobrevivência baseadas em formas de vida e consumo de 
alimentos, incluindo o gasto das economias, prestação de 
serviços em troca de alimentos, consumo de reservas de 
sementes que deviam ser guardadas para a próxima época e o consumo excessivo de alimentos silvestres menos preferidos 
e não recomendados para minimizar os seus défices de consumo de alimentos. Em áreas remotas da zona, as famílias muito 
pobres que podem vender galinhas ou produzir carvão para venda, enfrentam dificuldades de acesso aos mercados, que 
podem ser localizados até 50 km de distância, devido aos elevados custos de combustível e transporte. A renda actual obtida 

Figura 3.  Mapa de referência para a Zona de 

Formas de Vida Semiárida de Cereais e Gado do 

Sul 

 
Fonte: FEWS NET 

Figura 4.  Precipitação acumulada no distrito de Chibuto, 

província de Gaza, Julho de 2021 a Junho de 2022  

 
Fonte: FEWS NET 

Figura 5. Despesas sazonais (alimentação e dinheiro) relativas às 

necessidades das famílias muito pobres no distrito de Gaza (Zona 

de Formas de Vida Semiárida de Cereais e Gado do Sul), Abril de 

2022 a Março de 2023, de acordo com a Análise de resultados do 

HEA  

 

Fonte: FEWS NET 

https://fews.net/sectors-topics/sectors/agroclimatology/la-ni%C3%B1a-and-precipitation
https://fews.net/sectors-topics/sectors/agroclimatology/la-ni%C3%B1a-and-precipitation
http://foodeconomy.com/what-is-hea/
http://foodeconomy.com/what-is-hea/
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com o trabalho agrícola pelas famílias muito pobres é estimada pelos informantes chave em cerca de 50 a 75 por cento da 
média devido ao poder de pagamento abaixo da média das famílias médias e ricas como resultado da perda das culturas da 
época principal 2021/2022 e recuperação contínua dos efeitos de três cenários consecutivos de fraca produção de 2017 a 
2020 sobre as reservas de alimentos e renda e economia das famílias. Normalmente, as famílias pobres não vendem galinhas 
nesta altura do ano, mas as famílias pobres agora as vendem para obter renda para a compra de alimentos nos mercados 
locais, a fim de cobrir os défices de consumo de alimentos. As famílias pobres também estão a ganhar renda através do 
trabalho ocasional, incluindo construção, e produção e venda de carvão e tijolos de barro, lenha, capim, bebidas locais, 
estacas de construção e corte e venda de caniço (usados na construção de casas rurais), artesanato, e buscar água. No 
entanto, o aumento da concorrência nas mesmas actividades de auto-emprego pode estar a reduzir o acesso das famílias à 
renda. 

Pressupostos 

Além dos pressupostos a nível nacional, os seguintes pressupostos aplicam-se a esta área de preocupação: 

• Com várias sementeiras, durante a época principal de 2021/22, as famílias muito pobres esgotaram todo ou grande parte 
das suas reservas de sementes e poderão enfrentar dificuldades de acesso a sementes para a próxima época principal 
2022/2023.  

• Desde Maio, as famílias muito pobres têm intensificado atipicamente as suas actividades de auto-emprego para níveis 
acima da média para a obtenção de renda para compra de alimentos no mercado. As famílias poderão continuar a 
depender da renda proveniente das actividades de auto-emprego para a compra de alimentos; no entanto, devido ao 
aumento da concorrência, a renda familiar continuará abaixo da média.  

• Durante o período do cenário, as famílias muito pobres, excepto um pequeno número que pode participar na segunda 
época, provavelmente não terão reservas de alimentos até a colheita da época 2022/23 em Março/Abril de 2023. As 
famílias poderão ser dependentes de compras de alimentos no Mercado. 

• Durante o período do cenário, os fluxos de comércio informal e formal da região centro poderão aumentar de forma 
atípica para tirar proveito dos preços elevados no sul de Moçambique. No entanto, a disponibilidade geral do milho 
permanecerá abaixo da média até Janeiro de 2023 e provavelmente até a colheita em Março de 2023. 

Resultados de segurança alimentar mais prováveis 

De Junho a Setembro de 2022, um número crescente de famílias muito pobres começará a 
enfrentar défices no consumo de alimentos à medida que a sua capacidade de 
sobrevivência se torna cada vez mais fraca. A maioria das famílias poderá envolver-se em 
actividades de auto emprego para ganhar dinheiro para a compra de alimentos. 

No entanto, a renda abaixo da média devido ao aumento da concorrência e os elevados 
preços dos alimentos limitarão o poder de compra das famílias e o acesso aos alimentos 
nos mercados. Um número crescente de famílias muito pobres poderá começar a renunciar 
as necessidades não alimentares essenciais durante este período, à medida que expandem 
a sua capacidade de sobrevivência para a satisfação das suas necessidades alimentares 
mínimas, incluindo gastar as suas economias, pedir dinheiro ou alimentos emprestado, 
comprar alimentos a crédito, reduzir despesas em bens não alimentares, vender mais 
animais do que o esperado (para as famílias que possuem animais) e prestar serviços em 
troca de alimentos. Um número crescente de famílias muito pobres começará a enfrentar 
défices no consumo de alimentos, particularmente nas áreas do interior da zona de formas 
de vida, em áreas onde a segunda época agrícola não é praticada, áreas onde a 
disponibilidade de alimentos silvestres é baixa e áreas com oportunidades limitadas de 
auto-emprego devido ao aumento da concorrência, falta de mercados e baixa demanda. No 
entanto, as famílias poderão continuar a intensificar as suas catividades típicas de geração 
de renda. 

A migração para as principais cidades urbanas e África do Sul em busca de oportunidades 
de trabalho ocasional continuará na medida do possível. Ainda assim, a migração poderá 
estar abaixo da média devido à actividade económica reduzida, ao alto custo de vida, ao 
custo dos testes da COVID-19 e ao medo de actos de xenofobia. A partir de Julho e Agosto, 

Figura 6.   Mais famílias estão 

a produzir e a vender carvão, 

conforme foi constatado numa 

avaliação rápida de segurança 

alimentar da FEWS NET na 

Zona de Formas de Vida 

Semiárida de Cereais e Gado 

do Sul 

 
Fonte: FEWS NET 
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as famílias pobres mais afectadas começarão a adoptar estratégias de sobrevivência mais severas, indicativas de Crise (IPC 
Fase 3), tais como enviar um membro da família para comer algures, aumentar o consumo de alimentos silvestres, como 
xicutsi, que normalmente são consumidos mais tarde durante o ano, consumir estoques de sementes, retirar crianças da 
escola, pular ou reduzir refeições e consumir alimentos menos preferidos. No final de Julho, os défices no consumo de 
alimentos das famílias poderão aumentar, com uma provável situação de Crise (IPC Fase 3) ao nível da área. A assistência 
alimentar de emergência poderá ser necessária para minimizar os défices no consumo de alimentos das famílias. 

De Outubro de 2022 a Janeiro de 2023, a época agrícola 2022/2023 poderá começar juntamento com a normal época de 
escassez. As previsões indicam um aumento da probabilidade de ocorrência de uma precipitação média a acima da média, 
com um início normal da precipitação. A partir de Outubro, a maioria das famílias estará envolvida na limpeza das terras e, 
em Novembro, as famílias poderão começar a semear onde as quantidades de precipitação permitirem. Se as famílias tiverem 
acesso a sementes, estas poderão maximizar as áreas de produção de modo a reconstruirem as suas reservas de alimentos e 
se recuperar da fraca época agrícola de 2021/2022. Ao longo da época agrícola, as actividades de auto-emprego serão 
gradualmente substituídas por actividades agrícolas, mas a disponibilidade de sementes influenciará o nível da sementeira 
das famílias. O início das chuvas também melhorará a disponibilidade de água e aumentará as condições de pasto, o que 
melhorará as condições físicas dois animais. Embora um início normal da época agrícola 2022/2023 possa aumentar as 
actividades de trabalho agrícola e o acesso das famílias à renda, é as remunerações poderão estar abaixo da média devido ao 
facto de as famílias médias e  ricas terem capacidades limitadas de pagar em espécie ou dinheiro após a fraca colheita da 
época 2021/2022 e o aumento do custo de vida. As famílias muito pobres poderão continuar a se envolver em actividades de 
auto-emprego para obtenção de renda e melhoria do seu poder de compra. No entanto, os défices no consumo de alimentos 
poderão aumentar, uma vez que os preços dos alimentos já atipicamente mais altos aumentam sazonalmente. Para cobrir os 
défices alimentares, as famílias poderão aumentar o seu consumo de alimentos silvestres; no entanto, o consumo excessivo 
de alimentos silvestres, como o xicutsi por longos períodos de tempo, pode levar a problemas de saúde, incluindo desnutrição 
aguda. A renda abaixo do normal proveniente das oportunidades de trabalho agrícola e actividades de auto-emprego poderá 
ter impacto severo no poder de compra das famílias, bem como os preços elevados do milho e da farinha de milho. No geral, 
espera-se uma situação de Crise (IPC Fase 3) ao nível da área com a probabilidade de a população mais afectada e mais 
vulnerável enfrentar uma situação de Emergência (IPC Fase 4) na ausência de assistência alimentar humanitária. 

EVENTOS QUE PODEM ALTERAR A PERSPECTIVA 

Tabela 3. Possíveis eventos nos próximos oito meses que podem alterar o cenário mais provável.  

Área Evento Impactos sobre os resultados de segurança alimentar 

Zona de 
Formas de 
Vida 22 

Resposta inadequada dos 
comerciantes (sub 
abastecimento dos 
mercados locais uma vez 
que os comerciantes 
podem optar em levar os 
seus produtos para outros 
locais) 

Isto poderá aumentar os preços dos alimentos básicos e levará a maiores 
défices alimentares para famílias muito pobres e pobres e aumentará o 
número de pessoas que enfrentam a situação de Crise (IPC Fase 3). Os mais 
vulneráveis que estão actualmente em situação de Crise (IPC Fase 3) podem 
começar a enfrentar uma situação de Emergência (IPC Fase 4) com o 
aumento dos défices alimentares, particularmente durante o pico típico da 
época de escassez (de Novembro a Fevereiro). 

Assistência humanitária 
inadequada 

Uma resposta inadequada às necessidades de assistência humanitária 
significaria que um número maior de famílias mais pobres enfrentaria 
maiores défices de alimentos e potencial deterioração da desnutrição aguda. 
Existe a possibilidade de, no pico da época de escassez, as famílias mais 
pobres numa região como o Distrito de Chigubo e outras partes do interior 
da zona enfrentarem condições de insegurança alimentar aguda mais 
severas do que as inicialmente projectadas, o que levariam a insegurança 
alimentar aguda de Emergência (IPC Fase 4) a nível familiar. 
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Centro-Norte Costeira de Pesca (Zona de Formas de Vida 08) – Subzona costeira da província de Nampula 

Situação Actual  

A Zona de Formas de Vida Centro-Norte Costeira de Pesca, particularmente os 
distritos da Ilha de Moçambique, Liupo, Meconta, Mogincual, Monapo e Mossuril 
foram os mais afectados pelo Ciclone Tropical Gombe que atingiu a costa no dia 11 
de Março no distrito de Mossuril, província de Nampula. O ciclone Gombe atingiu 
Moçambique como um ciclone de categoria 3 com chuvas fortes (200mm/24h) e 
ventos fortes (150-230km/h). O ciclone Gombe também atingiu a costa próximo de 
onde a tempestade tropical Ana atingiu apenas seis semanas antes, o que agraou 
os efeitos da tempestade. Em Abril de 2022, a FAO, em colaboração com as 
instituições do governo provincial e o Grupo de Segurança Alimentar (FSC), realizou 
uma avaliação de campo a nível comunitário em Nampula, Zambézia e Sofala para 
complementar os esforços do governo e outros parceiros do FSC e obter uma 
compreensão mais aprofundada dos danos e perdas nas formas de vida baseadas 
na agricultura. No geral, cerca de 133.900 famílias foram afectadas nos distritos 
cobertos pela avaliação, com mais de 83.100 famílias localizadas nos seis distritos 
de Nampula na zona de formas de vida centro-norte costeira de pesca. No entanto, 
em toda a província de Nampula, estima-se que cerca de 128.260 famílias foram 
afectadas pelo Ciclone Gombe. 

Antes da tempestade tropical Ana e 
do ciclone Gombe, a época chuvosa e 
agrícola 2021/2022 caracterizou-se 
por um início tardio da precipitação 
(10-30 dias), com o início efectivo da 
época em meados a finais de 
Dezembro. Quando o ciclone Gombe 
atingiu a costa, as culturas estavam 
nas fases de crescimento vegetativa a 
reprodutiva e em boas condições, mas 
informantes-chave reportaram que 
mais de 50 por cento das culturas 
foram destruídas. Com base no Índice 
de Satisfação das Necessidades 
Hídricas (WRSI), as condições das 
culturas em finais de Maio provavelmente teriam sido de médias a boas se não fossem os danos causados pelas tempestades 
tropicais e pelo ciclone Gombe. No entanto, devido à destruição, a colheita poderá estar abaixo da média. 

A precipitação média a acima da média em Março e Abril proporcionou humidade residual favorável para a segunda época, 
que começou em meados de Maio. No entanto, a produção agrícola dependerá das reservas de sementes das famílias. O 
governo tem prestado alguma assistência em termos de estacas da mandioca, mas informantes-chave reportam que a 
assistência ainda é insuficiente e falam da necessidade de aumentar a assistência em termos de sementes hortícolas. 

Devido à perda de reservas de alimentos durante as tempestades tropicais e ciclones, e a colheita abaixo da média, as reservas 
de alimentos das famílias muito pobres poderão se esgotar em Junho de 2022. Em Maio, a FEWS NET realizou uma rápida 
Análise de Resultados (HEA) a qual usa informações sobre produção agrícola, preços e outras fontes para compreender o 
acesso das famílias aos alimentos e renda em relação às necessidades típicas. De Junho a Setembro, não se espera que as 
famílias muito pobres tenham algum défice de sobrevivência, mas estarão totalmente dependentes das compras de 
alimentos no mercado. De Outubro de 2022 a Janeiro de 2023, o défice de sobrevivência poderá aumentar para 18 por cento, 
devido ao aumento da concorrência pelas oportunidades de trabalho que provavelmente limitam o acesso das famílias à 
renda, bem como o provável aumento sazonal dos preços dos alimentos, o que reduzirá o poder de compra das famílias. No 
entanto, com base em observações de campo e informantes-chave nos distritos da Ilha de Moçambique, Mogincual e 
Mossuril, as famílias afirmam não possuir reservas alimentares, que as infra-estruturas continuam danificadas e que as 
famílias estão a adoptar estratégias de sobrevivência indicativas de Crise (Fase IPC 3) tais como comer uma refeição por dia  

Figura 7. Mapa de referência para a 

Zona de Formas de Vida Centro-Norte 

Costeira de Pesca, província de Nampula 

 
Fonte: FEWS NET 

Figura 8.  Precipitação Pentadal no distrito de Mossuril, Província de Nampula, Novembro 

2021-Junho 2022 

 

Fonte USGS/FEWS NET 

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/MZ%20LHdescriptions%20August%202013%20en3.pdf
https://reliefweb.int/report/mozambique/mozambique-post-cyclone-gombe-rapid-damage-and-losses-assessment-agriculture-sector
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ou saltar refeições. No geral, as famílias muito pobres poderão 
necessitar de assistência alimentar de emergência para ajudar a 
cobrir os défices alimentares 

Além do início tardio da precipitação, a zona também enfrentou 
alguns períodos de seca em Fevereiro e Março que afectaram a 
produção agrícola. De acordo com os informantes chave, estima-
se que a produção do arroz seja próxima do normal, enquanto a 
produção de batata-doce, coco, mandioca e feijão poderá estar 
em torno de 70-75 por cento do normal. A produção do gergelim, 
uma cultura de rendimento, deverá estar a cerca de 40 por cento 
do normal. A queda na produção poderá reduzir o acesso aos 
alimentos das famílias, especialmente no final da época de 
escassez de Outubro a Janeiro. Por outro lado, as famílias têm 
vindo a aumentar o seu consumo de alimentos silvestres para 
cobrir os défices de consumo de alimentos. 

Pressupostos 

Para além dos pressupostos a nível nacional, os seguintes 
pressupostos se aplicam a esta área de preocupação: 

• • As famílias muito pobres poderão enfrentar dificuldade em aceder a sementes para a segunda época em curso e 
para a próxima época agrícola principal 2022/2023. As famílias muito pobres poderão depender do apoio do governo ou 
de organizações humanitárias no que diz respeito aos insumos agrícolas. 

• • Com base nas projecções integradas de preços da FEWS NET, os preços do milho permanecerão relativamente 
estáveis ou diminuirão ligeiramente em Junho e depois aumentarão em direcção ao pico em Fevereiro. Durante o período 
do cenário, os preços do milho permanecerão acima do ano passado e da média de cinco anos. 

Resultados de segurança alimentar mais prováveis 

De Junho a Setembro de 2022, as famílias poderão começar a esgotar as suas reservas de alimentos em Julho de 2022. Um 
número crescente de famílias muito pobres poderão começar a enfrentar défices no consumo de alimentos em Agosto e 
Setembro, altura em que as famílias dependem cada vez mais das compras no mercado e enfraquece a sua capacidade de se 
envolver em estratégias de sobrevivência baseadas no consumo e formas de vida. A maioria das famílias poderá consumir 
mandioca, farinha de milho, arroz, peixe e hortícolas mas com menor frequência e quantidade do que o normal. O acesso à 
renda poderá ser difícil devido à falta de oportunidades de trabalho agrícola, uma vez que a época agrícola principal terminou. 
Ademais, é improvável que as famílias mais ricas contratem mão de obra adicional, pois perderam os seus meios básicos de 
subsistência, incluindo reservas de alimentos, gado, ferramentas de trabalho e equipamentos de pesca, e precisarão de algum 
tempo para se recuperar. Isto poderá aumentar a dependência do auto emprego, incluindo a venda de produtos florestais e 
a produção e venda de carvão, mas a renda poderá ser baixa devido à baixa demanda. Por outro lado, os altos preços dos 
alimentos básicos nos mercados locais, combinados com a renda abaixo da média, poderão e reduzir significativamente o 
poder de compra das famílias muito pobres. Nos distritos mais afectados, particularmente Ilha de Moçambique, Mogincual 
e Mossuril, onde a maioria das famílias mais pobres perdeu quase tudo, a situação de Crise (IPC Fase 3) poderá começar a 
manifestar-se em Agosto e Setembro. 

De Outubro de 2022 a Janeiro de 2023, o início da prevista estação chuvosa média em Novembro/Dezembro aumentará as 
oportunidades de trabalho agrícola, embora os pagamentos em espécie e em dinheiro para famílias muito pobres e pobres 
poderá estar abaixo da média a famílias médias e ricas com menos liquidez e reservas na sequência das perdas causadas 
pelas tempestades tropicais/ciclone e aumento do custo de vida, o que tem reduzido o poder de compra das famílias. Durante 
este período, um número crescente de famílias muito pobres esgotará as suas reservas de alimentos. As famílias muito pobres 
poderão continuar a se envolver em actividades de trabalho ocasional e de auto emprego para ganhar dinheiro para compras 
no mercado. Por outro lado, as famílias muito pobres poderão complementar a sua dieta com alimentos silvestres para 
minimizar os défices no consumo de alimentos. No entanto, os elevados preços dos alimentos básicos poderão limitar o poder 
de compra das famílias e reduzir o acesso das famílias muito pobres às compras no mercado. O declínio no acesso aos 
alimentos poderá aumentar as taxas de desnutrição aguda, com as famílias muito pobres a enfrentarem défices no consumo 
de alimentos. No início do pico da época de escassez em Dezembro de 2022, a situação de Crise (IPC Fase 3) poderá atingir 
outros distritos, incluindo Liúpo, Meconta e Monapo, uma vez que mais famílias pobres enfrentarão dificuldades de acesso 

Figura 9. Despesa sazonal (alimentos e dinheiro) relativa 

as necessidades para cada família pobre no distrito de 

Nampula (Zona de Formas de Vida Norte-Central Costeira 

de Pesca), Abril 2022- Março 2023, de acordo com a análise 

dos resultados do HEA 

 

Fonte: FEWS NET 

http://foodeconomy.com/what-is-hea/
http://foodeconomy.com/what-is-hea/
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aos alimentos depois de esgotarem as suas reservas de alimentos e acesso limitado à renda. No entanto, caso haja uma 
assistência alimentar humanitária significativa, as famílias pobres com acesso a assistência poderão estar em situação de 
“Estresse”! (IPC Fase2!) até a colheita da época agrícola 2022/2023 em Março de 2023. 

EVENTOS QUE PODEM ALTERAR A PERSPECTIVA 

Tabela 5. Possíveis eventos nos próximos oito meses que podem alterar o cenário mais provável.  

Área Evento Impactos sobre os resultados de segurança alimentar 

Zona de Formas de 
Vida 08, província 
de Nampula 

Cheias e ciclones 

Cheias resultantes de uma tempestade ou um ciclone de 
grande envergadura em Janeiro de 2023 poderá resultar em 
perdas de culturas e bens de subsistência. A perda consecutiva 
de colheitas e a incapacidade de recuperação de perdas 
passadas poderão resultar num número maior de pessoas em 
situação de Crise (IPC Fase 3). 

Acesso significativo à assistência 
humanitária alimentar 

Se for prestada assistência alimentar significativa à maioria das 
famílias muito pobres e pobres, poderá ocorrer uma situação de 
“Estresse!” (IPC Fase 2!) em Outubro de 2022 a Janeiro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDÁRIO SAZONAL NUM ANO NORMAL 

 
Fonte: FEWS NET 
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RESULTADOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS PROVÁVEIS E ZONAS QUE ESTÃO A RECEBER NÍVEIS 
SIGNIFICATIVOS DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA * 

 Current, Junho 2022 

Cada um destes mapas segue os protocolos de 
mapeamento da assistência humanitária do IPC v3.0 e 
mostra onde níveis significativos de assistência 
humanitária estão sendo/devem ser prestados.  indica 
que pelo menos 25 porcento das famílias recebem em 
média 25 a 50 porcento das necessidades calóricas 
através da assistência alimentar humanitária.  indica 
que pelo menos 25 porcento das famílias recebem em 
média mais de 50 porcento das necessidades calóricas 
através da assistência alimentar humanitária. Este 
protocolo de mapeamento difere do protocolo (!) usado 
nos mapas na parte superior do relatório. O uso de (!) 
Indica zonas que provavelmente estariam pelo menos 
numa fase pior na ausência de assistência humanitária 
actual ou programada 

 
 Fonte: FEWS NET 

Resultados projectados de segurança alimentar, Junho a Setembro 

2022 

Resultados projectados de segurança alimentar, Outubro 2022 a 

Janeiro 2023 

  
Fonte: FEWS NET Fonte: FEWS NET 

 

FEWS NET: Perspectivas da Segurança Alimentar em Moçambique Junho de 2022 a Janeior de 2023: Situação de Crise (IPC Fase 3) poderá 
persistir até princípios de 2023, com as necessidades projectadas a permanecerem elevadas 

SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO CENÁRIO 
Para projectar os resultados da segurança alimentar, a FEWS NET desenvolve um conjunto de pressupostos sobre eventos prováveis, 
seus efeitos e as respostas prováveis de vários actores. A FEWS NET analisa estes pressupostos no contexto das condições actuais e 
formas de vida locais para chegar a um cenário mais provável para os próximos oito meses. Saiba mais Aqui. 

 

A classificação da FEWS NET é compatível com o IPC. A análise do IPC-compatível segue os protocolos chaves do IPC mas não reflecte necessariamente o consenso dos 

parceiros de segurança alimentar a nível nacional.. 

http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development

