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MOÇAMBIQUE Perspectiva de Segurança Alimentar Outubro de 2022 a Maio de 2023 

Insegurança alimentar aguda de Crise (IPC Fase 3) poderá persistir em partes do norte e sul de Moçambique 

DESTAQUES 

• Em Outubro, a maioria das famílias rurais enfrenta uma insegurança 
alimentar aguda Mínima (IPC Fase 1), sustentada pelas suas reservas e 
compras de alimentos. No entanto, persiste a situação de ‘’Estresse’’ (IPC 
Fase 2) em zonas ainda em recuperação dos impactos de desastres 
naturais. Nas zonas afectadas pela seca do sul e centro de Moçambique, 
zonas afectadas por ciclones/tempestades na província de Nampula e 
zonas afectadas pelo conflito em Cabo Delgado, persiste a insegurança 
alimentar aguda de Crise (IPC Fase 3) com a redução das reservas de 
alimentos das famílias na sequência de uma produção agrícola de 2022 
abaixo da média. Em Cabo Delgado, as zonas que recebem assistência 
humanitária provavelmente estão em situação de ‘’Estresse!’’ (IPC Fase 
2!). Com a prevista estação chuvosa normal, a insegurança alimentar 
aguda poderá melhorar para as fases de ‘’Estresse’’ (IPC Fase 2) e Mínima 
(IPC Fase 1) em grande parte do país, com o acesso das famílias à 
produção de 2023 em Março/Abril de 2023. 

• Em Agosto e Setembro, os parceiros do Grupo de Segurança Alimentar 
(FSC) prestaram assistência alimentar humanitária a pouco mais de 1 
milhão de pessoas no norte de Moçambique. Devido a limitações de 
financiamento e aumento das necessidades, o PMA continua a distribuir 
meia ração equivalente a 39 por cento das quilocalorias diárias, podendo 
retomar a distribuição de rações regulares, equivalentes a 78 por cento 
das quilocalorias diárias na ronda de Dezembro 2022/Janeiro 2023. Por 
outro lado, o PMA continua a levar a cabo um exercício de selecçcão de 
beneficiários baseado na vulnerabilidade para priorizar a assistência de 
acordo com o grau de vulnerabilidade e não do deslocamento. Em 
Outubro, o PMA começou a prestar assistência alimentar humanitária a 
mais de 22.500 pessoas nas zonas afectadas pela seca, complementada pela distribuição de kits agrícolas para aumentar a 
produção de alimentos durante a época agrícola 2022/2023. 

• A estação chuvosa normal prevista poderá favorecer uma produção agrícola média para a época agrícola 2022/2023 na maior 
parte de Moçambique. No entanto, de Janeiro a Março de 2023, há um risco crescente de ocorrência de cheias na maioria das 
bacias hidrográficas no centro e sul de Moçambique. Para reduzir o risco de cheias, as autoridades das barragens de Pequenos 
Libombos, Massingir e Cahora Bassa têm estado a aumentar gradualmente as descargas para criar capacidade de retenção de 
modo a acomodar os fluxos vindos à montante durante a próxima estação chuvosa. 

• Em Setembro de 2022, os preços do milho aumentaram ou permaneceram estáveis na maioria dos mercados monitorados. 
Seguindo as tendências sazonais, os preços aumentaram na ordem de 9 a 13 por cento em Mocuba, Massinga, Manica e 
Lichinga, mantendo-se relativamente estáveis em outros mercados monitorados. No entanto, pela segunda vez consecutiva, o 
preço do milho caiu 10 por cento no mercado de Mutarara depois de o preço ter duplicado em Julho. Em comparação com a 
média de cinco anos, os preços do milho em Setembro estiveram na ordem de 11 a 47 por cento acima da média de cinco anos 
na maioria dos mercados monitorados, mas 5 a 16 por cento abaixo da média de cinco anos em Lichinga, Mocuba e Montepuez. 
A tendência acima da média nos preços do milho na maioria dos mercados em todo o país provavelmente é impulsionada pelo 
efeito cumulativo de sucessivos aumentos de preços nos últimos quatro anos, após vários choques, incluindo ciclones, cheias 
e chuvas abaixo da média. Os preços da farinha de milho e do arroz permaneceram estáveis de Agosto a Setembro de 2022 em 
todos os mercados monitorados, mas tiveram uma tendência mista em relação a 2021 e à média de cinco anos. 

Resultados actuais de segurança alimentar, 

Outubro 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. 

http://www.fews.net/ipc
http://www.fews.net/ipc
http://www.fews.net/ipc
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PANORAMA NACIONAL 

Situação Actual 

Estimativas preliminares da produção Da época agrícola 2021/2022. Na 
sequência do fim da colheita de 2022, dados preliminares do Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), estimam que foram 
colhidas cerca de 2,53 milhões toneladas de cereais (milho, mapira, 
mexoeira, arroz) - um aumento de 15 por cento em comparação com a 
colheita de 2021 - apesar do impacto de estiagens prolongadas e danos 
causados por cheias e tempestades/ciclones tropicais. Mais 
especificamente, estima-se que cerca de 2,13 milhões de toneladas de 
milho foram colhidas, representando um aumento de 17 por cento em 
relação a 2021, enquanto a produção de mapira, milho e arroz aumentou 
de 0,6 a 6,6 por cento em relação a 2021. Da mesma forma, cerca de 7,1 
milhões de toneladas de tubérculos (mandioca, batata-doce e batata) 
foram colhidas em 2022, representando um aumento de 5,4 por cento em 
relação ao ano passado, bem como 308.900 toneladas de oleaginosas e 
572.590 toneladas de leguminosas. O aumento da produção agrícola está 
sendo atribuído aos investimentos contínuos na produção agrícola, 
incluindo o programa governamental SUSTENTA. A colheita de 2022 está 
a sustentar a disponibilidade de alimentos e o respectico acesso pelas 
famílias em grande parte da zona rural de Moçambique, levando à 
insegurança alimentar aguda Mínima (IPC Fase 1). 

Balanço alimentar. Após a colheita de 2022, o MADER estima que 
Moçambique possui um excedente de milho (658 mil toneladas), feijão e 
amendoim (67 mil toneladas) e mandioca e tubérculos (892 mil toneladas). 
No entanto, há défices relativamente ao arroz descascado (-194.000 
toneladas), trigo (-443 mil toneladas) e mapira e mexoeira (-128 mil 
toneladas). De acordo com o IndexMundi, Moçambique importou cerca de 
800 mil toneladas de trigo em 2022, cerca de 10 por cento acima da 
importação de 2021, e 760 mil toneladas de arroz branqueado, cerca de 
15 por cento mais do que em 2021. 

Actividades de geração de renda em curso. Duma forma geral, em 
Moçambique, as famílias estão envolvidos na preparação da terra e 
sementeira, particularmente na zona sul onde a estação chuvosa já 
começou. As famílias pobres que já esgotaram as suas reservas de 
alimentos também obtêm renda do trabalho agrícola e do auto-emprego, 
como a produção e venda de carvão, bebidas tradicionais, tijolos e coleta 
e venda de produtos florestais, tais como estacas para construção, caniço, 
capim para cobertura de casas tradicionais, colheita e venda de frutas e 
castanha de caju. Cada vez mais jovens procuram obter renda através da 
mineração artesanal, particularmente nas zonas centro e norte. A caça, 
geralmente feita de forma ilegal, também é realizada por algumas famílias 
que residem nas zonas tampão das reservas nacionais. No entanto, em 
zonas afectadas por choques, tais como a zona sul afectada pela seca, 
partes de Nampula afectadas pelo ciclone e zonas afectadas pelo conflicto 
em Cabo Delgado, as actividades de geração de renda são limitadas devido 
ao aumento da concorrência e poder de compra abaixo da média dos 
potenciais clientes. Nas zonas urbanas, a actividade económica está 
gradualmente a voltar ao normal após o levantamento geral das restrições 
relacionadas com a pandemia da COVID-19, com famílias pobres envolvidas principalmente em pequenos negócios e trabalho 
casual para obtenção da renda. 

Resultados projectados de segurança alimentar, 

Outubro de 2022 a Janeiro de 2023 

 
Fonte:  FEWS NET 

Resultados projectados de segurança alimentar, 

Fevereiro a Maio de 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.fnds.gov.mz/index.php/pt/recursos/destaques/131-programa-sustenta-2
https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=mz&commodity=wheat&graph=imports
http://www.fews.net/ipc
http://www.fews.net/ipc
http://www.fews.net/ipc


MOÇAMBIQUE Perspectiva de Segurança Alimentar Outubro de 2022 a Maio de 2023 
 

Rede dos Sistemas de Aviso Prévio contra Fome 3 
 

Impacto das tempestades e do ciclone. Nas zonas costeiras e intermédias de Nampula severamente afectadas pelo Ciclone 
Tropical Gombe e duas tempestades tropicais no início deste ano, a situação de Crise (IPC Fase 3) persiste nas famílias muito 
pobres com dificuldades de geração de renda para compras no mercado depois de perderem a sua principal colheita de 2022, 
reservas de alimentos, bens de subsistência e habitação. A maioria destas famílias não recuperou devido ao seu maior 
enfoque na reconstrução das suas casas bem como na falta de sementes e insumos agrícolas para sementeiras no período 
pós-cheias. As famílias mais afectadas têm oportunidades de emprego limitadas para a obtenção de renda para compra de 
alimentos e dependem do apoio de familiares e amigos. A maioria destas famílias muito pobres poderá enfrentar défices de 
consumo de alimentos indicativos de Crise (IPC Fase 3) até o início da colheita principal em Abril de 2023. 

Conflito. Setembro foi caracterizado por vários ataques em Cabo Delgado e partes vizinhas na província de Nampula, 
resultando na destruição de infraestruturas, casas e vítimas mortais. De acordo com a Matriz de Rastreamento de Deslocados 
da OIM, cerca de 33.400 pessoas em Cabo Delgado foram registadas em movimento entre 31 de Agosto e 3 de Outubro, com 
cerca de 60 por cento das pessoas reportando que estavam em movimento por causa dos ataques ou medo de ataques, 
enquanto 38 por cento estavam em movimento com a intenção de retornar aos seus locais de origem ou juntar-se às suas 
famílias. Segundo fontes governamentais, os ataques nos distritos de Memba e Eráti, na província de Nampula, visavam o 
recrutamento de novos membros dos insurgentes. A maioria dos desalojados dos dois distritos retornaram às suas zonas de 
origem ou estão sendo acolhidos por parentes e amigos. No entanto, as necessidades de assistência humanitária continuam 
elevadas e urgentes para as famílias que não retornaram e para os retornados que perderam as suas casas e bens de 
subsistência. O Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) estima que cerca de 47 mil pessoas foram deslocadas no 
distrito de Erati. A situação de Crise (IPC Fase 3) é mais provável nas zonas afectadas pelo conflito, onde o acesso à assistência 
humanitária é limitada devido à insegurança. Nas zonas mais acessíveis de Cabo Delgado, onde os parceiros humanitários 
podem distribuir regularmente a assistência alimentar humanitária aos deslocados internos e comunidades acolhedoras, 
regista-se uma situação de ‘’Estresse!’’ (IPC Fase 2!). 

Preços do milho, farinha e arroz. De acordo com dados de preços do Sistema de Informação de Mercados Agrícolas (SIMA), 
em Setembro de 2022, os preços do milho aumentaram ou permaneceram estáveis na maioria dos mercados monitorados. 
Seguindo as tendências sazonais, os preços aumentaram 9-13 por cento em Mocuba, Massinga, Manica e Lichinga e 
permaneceram estáveis em todos os outros mercados. No entanto, no mercado de Mutarara, os preços do milho caíram 10 
por cento, após um declínio de 12 por cento em Agosto, sendo um sinal de que o mercado poderá estar a registar uma 
estabilização depois da subida em dobro dos preços do milho em Julho após uma colheita fraca em zonas baixas que foram 
inundadas durante a tempestade tropical Ana e ciclone tropical Gombe. Com a entrada do milho das zonas de produção 
excedentária, o preço tem vindo a diminuir gradualmente. Em comparação com o ano passado, os preços do milho são 
semelhantes ou 9 a 38 por cento abaixo dos preços de Setembro de 2021, mas 13 e 52 por cento acima dos preços de 
Setembro de 2021 em Chókwe e Massinga, provavelmente devido à produção abaixo da média no sul e ao aumento da 
procura com o início da época de escassez. Os preços do milho também estiveram na ordem de 11 a 47 por cento acima da 
média de cinco anos na maioria dos mercados monitorados, mas 5 a 16 por cento abaixo da média de cinco anos em Lichinga, 
Mocuba e Montepuez. Os preços do milho acima da média na maioria dos mercados podem estar relacionados ao efeito 
cumulativo de sucessivos aumentos de preços nos últimos quatro anos, na sequência de vários choques, incluindo ciclones, 
cheias e secas que reduziram a oferta nos mercados locais. Os preços da farinha de milho e do arroz permanecem 
relativamente estáveis em todos os mercados monitorados, e com tendência mista em relação aos preços de 2021 e à média 
de cinco anos. 

Inflação. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de inflação anual baixou para 12,01 por cento em 
Setembro, a primeira vez desde Março de 2022 que a inflação anual baixou. Numa base mensal, o índice de preços ao 
consumidor aumentou 0,64 por cento em Setembro, em grande parte impulsionado por aumentos em alimentos e bebidas 
não alcoólicas. Em particular, o INE destaca a inflação de preços de limões, tomates, transporte de passageiros, peixe seco, 
coco, carvão e carapau. No entanto, a inflação foi “silenciada” no restante da cesta de preços ao consumidor. De acordo com 
a Oxford Economics, o plano de estímulo económico de 20 pontos que o governo implementou em Agosto para conter a 
inflação também está tendo um impacto menor e pode estar a proporcionar algum alívio aos retalhistas e produtores 
agrícolas locais. O contínuo elevado custo de vida está a reduzir o poder de compra das famílias, numa altura em que a 
demanda por parte das famílias em termos de compras no mercado aumenta com o início típico da época de escassez. 

Assistência alimentar humanitária. No ciclo de Agosto/Setembro, os parceiros do Grupo de Segurança Alimentar (FSC) 
prestaram assistência alimentar humanitária a pouco mais de 1 milhão de pessoas no norte de Moçambique, com a maioria 
dos beneficiários a receberem rações alimentares reduzidas equivalentes a cerca de 39 por cento das quilocalorias diárias 
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através da Distribuição Geral de Alimentos (GFD), com cerca de 9 mil pessoas recebendo Ração de Resposta Imediata (IRR), 
composta de 200 g de sardinha enlatada, 10 kg de arroz, 2 litros de óleo vegetal, 100 g de Suplemento nutricional (PlumpySup) 
e um biscoito de alto teor energético que normalmente pode sustentar uma pessoa por sete dias. Devido a limitações de 
financiamento e aumento das necessidades, o PMA continuará a distribuir rações equivalentes a 39 por cento das 
quilocalorias diárias até Novembro de 2023, podendo retomar a distribuição de rações regulares, equivalentes a 78 por cento das 

quilocalorias diárias na ronda de Dezembro 2022/Janeiro 2023. Para garantir que as pessoas mais vulneráveis sejam assistidas, 
o PMA continua a realizar um exercício de selecção de beneficiários baseado na vulnerabilidade de modo a priorizar a 
assistência de acordo com o grau de vulnerabilidade em vez do deslocamento, mitigar questões de proteção e aumentar a 
transparência do processo de distribuição da assistência humanitária. Para construir formas de vida em Cabo Delgado, o PMA 
está a planear assistir 160 mil pessoas com intervenções nas formas de vida (kits agrícolas) em oito distritos para a próxima 
época de sementeiras. Por outro lado, a FAO, CICV, IDE e PNUD estão a expandir os seus programas em Cabo Delgado e 
Nampula. As operações do PMA no norte de Moçambique aumentaram para 19,7 milhões de dólares por mês, enquanto 
actualmente o Plano de Resposta Humanitária de Moçambique para 2022 está financiado em cerca de 57 por cento. 
Financiamento adicional será essencial para garantir o alcance dos resultados previstos até Maio de 2023. No sul de 
Moçambique, o PMA prestará assistência humanitária a pouco mais de 22.600 pessoas na província de Gaza com rações 
regulares equivalentes a 78 por cento das quilocalorias diárias durante nove meses, bem como um pacote de intervenções 
integradas para impulsionar a produção de alimentos, tais como sementes, ferramentas e formação de funcionários de 
extensão agrária distrital para a próxima época agrícola. 

Gestão das principais barragens. Desde meados de Outubro, as descargas das barragens dos Pequenos Libombos, Massingir 
e Cahora Bassa aumentaram gradualmente, resultando no aumento do nível das águas ao longo dos rios Umbelúzi, Limpopo 
e Zambeze, que deverá continuar até meados de Dezembro. Como resultado do aumento dos níveis de água, pequenos 
campos agrícolas localizados em pequenas ilhas e ao longo do rio correm o risco de serem inundados. As autoridades locais 
em alguns distritos ao longo da Bacia do Zambeze realocaram centenas de famílias que tendem a cultivar ao longo do rio para 
áreas mais seguras. 

Resultados actuais de segurança alimentar 

Na maior parte da zona rural de Moçambique, regista-se uma insegurança alimentar aguda Mínima (IPC Fase 1), uma vez que 
as famílias têm acesso às reservas de alimentos e oportunidades regulares de geração de renda. Nas zonas afectadas pela 
seca no sul e partes do centro de Moçambique, a situação de Crise (IPC Fase 3) persiste, uma vez que as famílias pobres 
enfrentam défices no consumo de alimentos devido ao acesso limitado a estes e a renda depois de uma colheita 
significativamente abaixo da média em 2022. A situação de Crise (IPC Fase 3) também está presente nas zonas afectadas pelo 
conflito na província de Cabo Delgado, onde ataques esporádicos continuam a deslocar famílias e a limitar o seu acesso a 
alimentos e oportunidades de geração de renda. Da mesma forma, em partes de Nampula afectadas pelo Ciclone Gombe, 
pela Tempestade Tropical Ana e pela influencia da zona de baixa pressão associada à Tempestade Tropical Dumako, as 
famílias pobres que perderam as suas reservas de alimentos e sem acesso às suas oportunidades típicas de geração de renda 
continuam a ter um acesso limitado a renda e permanecem dependentes do apoio de familiares e amigos ou têm estado a 
usar estratégias de sobrevivência indicativas de Crise (IPC Fase 3). Em zonas em recuperação do efeito cumulativo de choques 
recorrentes nos últimos anos, a situação de ‘’Estresse’’ (IPC Fase 2) persiste, uma vez que as famílias severamente afectadas 
conseguem obter renda para a satisfação das suas necessidades alimentares, mas não conseguem cobrir as suas necessidades 
não alimentares. No entanto, em zonas onde a assistência humanitária está sendo distribuída regularmente, persiste a 
situação de ‘’Estresse’’ (IPC Fase 2!). 
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CALENDÁRIO SASONAL NUM ANO NORMAL 

 

Fonte: FEWS NET 

Pressupostos 

O cenário mais provável de Outubro de 2022 a Maio de 2023 é baseado nos seguintes pressupostos a nível nacional: 

• Com base no modelo de previsão e modos climáticos de previsão, a precipitação normal mais provável entre Outubro e 
Dezembro no centro e sul de Moçambique. No entanto, chuvas abaixo da média e um provável início lento da época são 
mais prováveis durante o mesmo período no norte de Moçambique. Entre Dezembro de 2022 e Março de 2023, há uma 
maior probabilidade de ocorrência de um número médio de ciclones em Madagascar e Moçambique. 

• Entre Outubro de 2022 e Março de 2023, uma precipitação média é mais provável em grande parte do centro de 
Moçambique, enquanto a precipitação acima da média é mais provável no sul de Moçambique. No entanto, chuvas 
abaixo da média e provável início lento da época são mais prováveis no norte de Moçambique. 

• Prevê-se que a época agrícola 2022/2023 seja média nas principais zonas agrícolas de Moçambique. Como típico, existe 
o potencial de danos às culturas por pragas e doenças, incluindo a Lagarta do Funil de Milho (LFM), gafanhotos e 
roedores, embora chuvas normais a acima do normal poderão ajudar a reduzir o nível de infestação. 

• De acordo com a Direcção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos (DNGRH), o maior risco de cheias é de Janeiro a 
Março de 2023. As cheias ao longo das principais bacias hidrográficas podem resultar em perdas de colheitas, 
particularmente nas zonas baixas. No entanto, a sementeira pós-cheia poderá proporcionar uma boa colheita, 
proporcionando alguma recuperação para as zonas afectadas. 

• Com base nas estimativas oficiais disponíveis e no balanço alimentar nacional, a disponibilidade de alimentos para o ano 
de consumo 2022/2023 poderá estar próxima da média. No entanto, nas zonas semi-áridas do sul e centro afectadas por 
estiagens prolongadas e secas, e partes da província de Nampula afectadas por ciclones/tempestades/cheias, as colheitas 
locais estiveram abaixo da média. A variação na produção poderá influenciar a demanda do mercado doméstico durante 
a época de escassez e a oferta e a dinâmica da demanda do mercado local. 

• As projeções de preços da FEWS NET indicam que os preços do milho no mercado de Maputo poderão permanecer 
relativamente estáveis e semelhantes aos do ano passado, no entanto, os preços poderão ser mais altos do que no ano 
passado de Janeiro a Abril de 2023 devido ao aumento da demanda (Figura 1). De Outubro de 2022 a Março de 2023, os 
preços do milho poderão permanecer acima da média de cinco anos. Os preços da farinha de milho e do arroz poderão 
permanecer relativamente estáveis durante todo o período do cenário. Os preços de produtos importadas e processados, 
como arroz e farinha de milho, poderão permanecer mais estáveis do que os preços de cereais não processados, mas as 
variações de curto prazo serão baseadas na dinâmica localizada de oferta e procura. 

• Os fluxos de comércio interno de alimentos básicos deverão ser normais ao longo das principais rotas e poderão fechar 
os défices de mercado em zonas com uma produção abaixo da média. Como é típico, os mercados do centro e norte 
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serão abastecidos principalmente pelo milho dos distritos locais ou vizinhos, enquanto os mercados da zona centro 
abastecerão predominantemente os mercados da zona sul. Em partes das províncias de Cabo Delgado e Nampula, o fluxo 
de produtos alimentares será limitado devido ao conflito em curso. As importações de cereais, principalmente de milho 
e arroz, permanecerão em níveis típicos. 

• O comércio informal transfronteiriço poderá ser 
normal na sequência do levantamento da maioria das 
restrições comerciais transfronteiriças relacionadas 
com a pandemia da COVID-19. Os fluxos informais 
transfronteiriços de milho das províncias de Niassa e 
Tete para o Malawi, e o comércio formal 
transfronteiriço da África do Sul para Maputo e outros 
portos deverão permanecer normais durante o período 
do cenário. As condições do pasto para o gado em 
Moçambique poderão permanecer médias durante o 
período do cenário. As condições físicas do gado são 
médias e deverão seguir as tendências sazonais típicas. 
A estação chuvosa normal para acima do normal em 
2022/23 deverá melhorar as condições de pasto e 
melhorar gradualmente as condições físicas do gado. 
Os preços dos animais deverão permanecer próximos 
da média de cinco anos.  

• A disponibilidade de alimentos silvestres será média a acima da média devido às condições agroclimatéricas favoráveis 
previstas. A disponibilidade de alimentos verdes deverá ser oportuna e próxima do normal em todo Moçambique. 

• Nas zonas urbanas e periurbanas, a renda das famílias pobres principalmente proveniente de actividades informais 
poderá permanecer abaixo dos níveis pré-COVID-19, pois a maioria das actividades informais e provedores de emprego 
ainda estarão se recuperando do impacto das restrições relacionadas com a COVID-19. As famílias rurais deverão obter 
renda abaixo da média através actividades de auto-emprego, tais como a venda de carvão, lenha e artesanato, devido à 
baixa demanda dos centros urbanos, uma vez que uma inflação elevada, em particular, reduz o poder de compra das 
famílias urbanas. 

• Nas zonas rurais, as oportunidades de trabalho agrícola deverão estar próximas do normal. No entanto, nas zonas 
afectadas por choques na época agrícola 2021/2022, as famílias pobres deverão receber as suas remuneraões em 2023 
depois das colheitas, em espécie, dinheiro, e outras modalidades de pagamento. Nestas zonas, as famílias deverão se 
envolver em oportunidades de trabalho agrícola e actividades de auto-emprego para obter renda para compras no 
mercado. 

• A migração para os centros urbanos e África do Sul poderá estar abaixo do normal, uma vez que as famílias rurais 
procuram maximizar as oportunidades agrícolas dadas as previsões favoráveis. 

• Apesar da mudança de abordagem governamental para uma operação de manutenção da paz de longo prazo, a 
actividade insurgente poderá continuar focada em Cabo Delgado, podendo os ataques contra as forças de segurança, 
aldeias e emboscadas ao longo das estradas continuarem. Os incidentes em Nampula podem não representar um 
alastramento sustentado e significativo do conflito para a província de Nampula. Tal como aconteceu com o ataque de 
Junho, e os ataques subsequentes na parte sul de Cabo Delgado, os atacantes serão forçados a retornar ao norte e centro 
da província onde possuem as suas redes de apoio locais, ou caso contrário estes correm o risco de serem isolados e 
eliminados. O risco de ataques continua concentrado nas zonas rurais da província de Nampula e comunidades e estradas 
relativamente isoladas. O grupo insurgente não pode realizar ataques em grandes centros urbanos e nunca antes 
demonstrou qualquer interesse em realizar atentados suicidas ou ataques dos quais os seus combatentes não 
conseguiriam sair ilesos. No entanto, incursões e ataques transfronteiriços no norte da província de Nampula poderão 
aumentar nos próximos meses, embora possam continuar a ser de menor escala em comparação com os ataques em 
Cabo Delgado. 

• Para o ciclo de Outubro e Novembro de 2022, o PMA continuará a fornecer rações alimentares reduzidas equivalentes a 
cerca de 39 por cento das quilocalorias diárias para mais de 1 milhão de beneficiários. No entanto, o PMA retomará a 

Figura 1.  Preços do milho e projeções em Maputo (MZN/kg) 

 
Fonte:  Estimativas da FEWS NET basedas em dados do MADER/SIMA 
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distribuição de rações regulares, equivalentes a 78 por cento das quilocalorias diárias na ronda de Dezembro 2022/Janeiro 

2023. No entanto, devido a limitações de financiamento, há uma potencial ruptura do programa em Fevereiro. No sul de 
Moçambique, o PMA continuará a prestar assistência alimentar, complementada por pacotes de intervenções integradas 
para aumentar a produção de alimentos durante a época agrícola 2022/2023 para aproximadamente 22.600 pessoas em 
quatro distritos de Gaza até Março de 2023. 

Resultados de segurança alimentar mais prováveis 

De Outubro de 2022 a Janeiro de 2023, a época de escassez iniciará na zona sul em Outubro e estender-se-á gradualmente 
para as zonas centro e norte em Novembro e Dezembro respectivamente. O início das chuvas em Novembro poderá aumentar 
as oportunidades de trabalho agrícola, tais como a preparação da terra, sementeira e sacha. No entanto, os salários agrícolas 
nas zonas afectadas pela seca e pelas cheias poderão estar muito abaixo do normal devido ao poder de pagamento mais 
baixo das famílias médias e ricas na sequência de vendas abaixo do normal da produção de 2022. Em Dezembro, a maioria 
das famílias muito pobres e pobres terá esgotado as suas reservas de alimentos, o que concorrerá ao aumento da sua 
dependência à compras de alimentos no mercado. Embora as oportunidades de trabalho agrícola possam aumentar a renda 
das famílias para níveis médios com o início da época agrícola 2022/2023 e previsão de chuvas médias, uma elevada inflação 
poderá manter o poder de compra das famílias abaixo do normal. A maioria das famílias começará a intensificar as suas 
estratégias típicas de sobrevivência para a satisfação das suas necessidades alimentares, incluindo a redução de gastos não 
alimentares, compra de alimentos menos preferidos, aumento da dependência de compras no mercado e suplementação da 
sua dieta com alimentos silvestres, quando disponíveis. A situação de Crise (IPC Fase 3) poderá prevalecer nas zonas afectadas 
por secas e cheias/tempestades, uma vez que as famílias pobres continuam a sofrer défices de consumo de alimentos devido 
à renda abaixo da média e aos preços dos alimentos acima da média, limitando o poder de compra das famílias nos mercados. 
Em Moçambique, as famílias mais pobres, sem gado para vender e incapazes de se envolver em actividades de geração de 
renda, como a produção e venda de carvão, poderão intensificar o seu envolvimento em estratégias de sobrevivência, tais 
como a redução do tamanho das refeições e do número de refeições por dia, aumento do consumo de alimentos silvestres, 
enviando um ou mais membros da família para parentes em outras localidades e até migrando para zonas com mais 
oportunidades de geração de renda, incluindo zonas ao longo dos principais corredores de produção e comercialização de 
carvão vegetal. Nas zonas afectadas pelo conflito, a ocorrência de ataques esporádicos e o medo de ataques limitarão as 
oportunidades de geração de renda e participação na época agrícola 2022/2023. 

Entre Fevereiro e Maio de 2023, haverá uma transição entre a época de escassez e a época da colheita. Com o início da 
colheita verde em Fevereiro e Março, as famílias pobres poderão continuar a expandir as estratégias de formas de vida e 
sobrevivência para satisfazerem as suas necessidades alimentares, particularmente em zonas onde a recuperação dos 
choques anteriores (estiagens, tempestades/ciclones, cheias) tem sido lenta. Entre Abril e Maio, a maioria das zonas 
afectadas por estiagens nas regiões sul/centro e afectadas por tempestades/ciclones/cheias em Nampula, transitarão para 
‘’Estresse’’ (IPC Fase 2) ou insegurança alimentar aguda Mínima (IPC Fase 1), dependendo da colheita e nível de recuperação. 
Nas zonas afectadas pelo conflito, o efeito de ataques esporádicos, acesso limitado a oportunidades de geração de renda e 
participação limitada na época agrícola, combinados com altos preços de alimentos básicos, poderão continuar a sustentar a 
situação de Crise (IPC Fase 3). No entanto, em zonas onde a assistência alimentar humanitária está a atingir pelo menos uma 
em cada quatro pessoas, pode se registar uma situação de ‘’Estresse!’’ (IPC Fase 2!) ao nível da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reliefweb.int/report/mozambique/funds-dry-hunger-looms-mozambiques-north
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Eventos que podem alterar a Perspectiva 

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

 

AREAS DE MAIOR PREOCUPAÇÃO 

Zona de Formas de Vida Semiárida do Sul de Cereais e Gado (Figura 2) 

Situação Actual  

Durante a época agrícola 2021/2022, estiagens prolongadas durante os 
estágios críticos de desenvolvimento das culturas em Fevereiro de 2022 
e uma estação chuvosa abaixo da média reduziram os rendimentos das 
culturas em 50 a 75 por cento, tendo resultado no seu fracasso 
generalizado. Avaliações de campo realizadas pela FEWS NET em 
meados de Maio e meados de Setembro confirmaram a produção muito 
abaixo da média. Durante uma avaliação de campo da FEWS NET 
realizada em Maio, as famílias reportaram terem tentado semear pelo 
menos três vezes durante a época 2021/2022 ou tanto quanto a sua 
disponibilidade de sementes permitia. Em Março e Abril, algumas 
melancias foram colhidas em algumas partes desta zona de formas de 
vida, mas rapidamente se esgotaram. Em Outubro, a maioria das 
reservas de alimentos das famílias muito pobres e pobres estão 
esgotadas ou extremamente baixas fazendo com que famílias 
permaneçam dependentes do mercado. As famílias estão a obter renda 
para a compra de alimentos através do trabalho ocasional, venda de 
aves e actividades de auto emprego, tais como a produção e venda de 

Área Evento Impactos nos resultados da segurança alimentar 

 

Nacional 

Ausência da assistência alimentar 
humanitária  

A desnutrição aguda e o aumento da insegurança alimentar 
aguda poderão aumentar até o início da colheita de 2023, 
bem como o número de pessoas enfrentando situação de 
Crise (IPC Fase 3) ou situações piores.  

Aumento da assistência alimentar 
humanitária  

O alargamento da assistência alimentar humanitária poderá 
melhorar o acesso aos alimentos das famílias durante o 
período da perspectiva e levar a uma situação de ‘’Estresse!’’ 
(IPC Fase 2!) ao nível da área em Cabo Delgado, Nampula e 
sul de Moçambique. 

Acesso limitado às sementes As famílias pobres semearão menos do que o desejado, 
podendo isto resultar na redução da sua produção e da 
oportunidade de melhorar as suas reservas de alimentos e 
renda com a venda da produção. A redução da área 
semeada também reduzirá as oportunidades de trabalho 
agrícola e renda familiar durante a época de escassez. 

Comerciantes não respondem 
oportunamente à demanda do 
mercado e nenhum ou poucos 
produtos fluem para as zonas 
deficitárias. 

Os mercados locais serão sub-abastecidos, causando um 
aumento dos preços dos alimentos. O acesso aos alimentos 
para as famílias pobres dependentes do mercado será mais 
difícil, particularmente nas zonas afectadas por choques. A 
redução do acesso ao mercado aumentará os défices de 
consumo de alimentos das famílias pobres. 

Zona costeira Ciclones e cheias nas zonas costeiras 
de Moçambique  

O risco de ciclones e cheias vai até Março de 2023. As 
famílias mais afectadas poderão enfrentar escassez de 
alimentos até se recuperarem através da produção pós-
choque depois do período do cenário. 

Figura 2. Mapa de referência da área de 

preocupação:  Zona de Formas de Vida Semiárida de 

Cereais e Gado do Sul 

 
Fonte: FEWS NET 
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carvão, lenha, tijolos e capim para cobertura de casas. No entanto, as famílias têm reportado que o aumento da concorrência 
em actividades semelhantes de autoemprego tem reduzido a renda em até 50 por cento. As famílias pobres também coletam 
alimentos silvestres, mas a sua disponibilidade está abaixo do normal para esta altura do ano devido ao aumento da demanda. 
Por outro lado, as famílias têm reportado que seus membros emigram para os centros urbanos, incluindo a África do Sul, 
para obtenção de renda do trabalho ocasional, pequenos negócios e trabalho doméstico. Os migrantes para a África do Sul 
também procuram emprego em farmas e na área de construção. 

Início da época agrícola 2022/2023: As oportunidades de trabalho agrícola estão actualmente disponíveis para famílias muito 
pobres e pobres tais como a preparação da terra e sementeira com o início previsto da estação chuvosa em Novembro. No 
entanto, as famílias médias e ricas poderão atrasar os pagamentos aos seus trabalhadores até a colheita ou período pós-
colheita devido à liquidez abaixo do normal na sequência das vendas da produção abaixo da média. Enquanto algumas 
famílias pobres podem vender galinhas e cabritos, a maioria das famílias pobres depende do auto emprego para a geração 
de renda. A maioria das famílias nesta zona de formas de vida está se recuperando de quatro colheitas abaixo da média nos 
últimos cinco anos e as famílias afirmam que os salários do trabalho agrícola estão na ordem de 50 a 75 por cento do normal 
devido a liquidez reduzida das famílias médias e ricas. Os salários abaixo do normal provavelmente reduzem o poder de 
compra das famílias pobres no início da época de escassez. 

Oferta e Preços do Mercado: A oferta de produtos nos 
mercados locais, tais como milho, feijão nhemba e uma 
variedade de feijões está na ordem de 10-25 por cento 
abaixo do normal para esta altura do ano após a colheita 
localmente abaixo da média em 2022. No entanto, outros 
alimentos básicos geralmente importados ou processados, 
tais como a farinha de milho e o arroz, estão 
adequadamente disponíveis e os preços permanecem 
estáveis. O preço do milho no mercado do Chókwe, que é o 
principal mercado de referência na zona, tem oscilado 
desde Abril, principalmente devido à dinâmica da oferta e 
procura locais. Em Setembro, o preço do milho permaneceu 
relativamente estável em relação a Agosto, mas 
actualmente se situa na ordem de 14 por cento acima dos 
preços do ano passado e 33 por cento acima da média de 
cinco anos. A demanda do mercado também está 
aumentando à medida que mais famílias compram 
alimentos no mercado com a redução das suas reservas de 
alimentos. No entanto, os preços dos substitutos directos do 
milho, particularmente a farinha de milho e o arroz, 
mantiveram-se relativamente estáveis desde o ano passado e permanecem superiores aos preços do milho. 

Análise dos resultado do HEA: De acordo com uma Análise das Economias Familiares realizada pela FEWS NET em Agosto de 
2022, que usa informações sobre a produção agrícola, preços e outras fontes para se compreender o acesso das famílias aos 
alimentos e renda em relação às necessidades típicas, as famílias rurais muito pobres enfrentarão défices de sobrevivência 
(ou seja, poderão não conseguir satisfazer todas as suas necessidades alimentares e não alimentares essenciais) durante 
grande parte do período do cenário. Em média, as famílias muito pobres enfrentarão défices de sobrevivência equivalentes 
a 13 por cento das suas necessidades alimentares e de renda entre Outubro de 2022 e Fevereiro de 2023, indicando défices 
moderados no consumo de alimentos devido ao esgotamento das reservas de alimentos, níveis de renda reduzidos e preços 
dos alimentos acima da média (Figura 3). Durante este período, as famílias poderão estar totalmente dependentes das 
compras no mercado com preços elevados de alimentos básicos e aumento do consumo de alimentos silvestres, o que foi 
confirmado durante uma avaliação de campo da FEWS NET na zona de formas de vida em meados de Setembro de 2022. As 
famílias muito pobres e pobres também estão a recorrer a estratégias de sobrevivência de formas de vida e de consumo de 
alimentos para minimizar as défices no consumo de alimentos, incluindo gastar as suas economias, prestar serviços em troca 
de alimentos, consumir parte das suas reservas de sementes que deveriam ser guardados para a época agrícola que se 
avizinha e consumir excessivamente alimentos menos preferidos e alimentos silvestres não recomendáveis para minimizar 
os défices no consumo de alimentos. 

Figura 3.  Despesas sazonais (alimentos e dinheiro) em relação 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 HEA outcome analysis  

 

Fonte: FEWS NET 

http://foodeconomy.com/what-is-hea/
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Pressupostos 

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

• As famílias muito pobres possuem reservas de sementes abaixo do normal na sequência de várias tentativas de 
sementeira na época passada e actualmente enfrentam dificuldades de acesso a sementes para a época agrícola 
2022/2023 que se avizinha. As famílias muito pobres poderão ter acesso às sementes através de apoio de organizações 
governamentais e não governamentais, compra a crédito ou apoio de amigos e familiares ricos. 

• De acordo com as projecções integradas de preços da FEWS NET para o mercado de Chókwe, os preços do milho 
permanecerão acima da média de cinco anos durante todo o período do cenário. Em comparação com o ano passado, 
os preços do milho permanecerão superiores aos respectivos preços do ano anterior durante todo o período do cenário. 
O acesso aos alimentos das famílias poderá ser limitado por preços de alimentos atipicamente altos e renda familiar 
abaixo da média até o início da colheita verde em Março de 2023. 

Resultados de segurança alimentar mais prováveis 

De Outubro de 2022 a Janeiro de 2023, um início normal da precipitação poderá favorecer o surgimento de oportunidades 
de trabalho agrícola tais como a preparação da terra e sementeira. As actividades de autoemprego serão gradualmente 
substituídas por actividades agrícolas, mas a disponibilidade de sementes influenciará o quanto as famílias podem semear 
para maximizar o seu potencial de produção e reconstruir as suas reservas de alimentos. O início das chuvas também 
melhorará a disponibilidade de água e pasto, resultando em melhores condições físicas do gado. No entanto, os salários 
poderão estar abaixo da média devido ao facto de as famílias médias e ricas terem menor liquidez para pagar os trabalhadores 
em espécie ou dinheiro na sequência do fraco desempenho da produção de 2022 e aumento do custo de vida. As famílias 
muito pobres poderão continuar envolvidas em actividades de autoemprego 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 
acima do normal aumentam sazonalmente. Para cobrir os défices de consumo de alimentos, as famílias poderão aumentar o 
seu consumo de alimentos silvestres; no entanto, o consumo excessivo de alimentos silvestres, como o xicutsi por longos 
períodos, pode levar a problemas de saúde, incluindo desnutrição aguda. No geral, a situação de Crise (IPC Fase 3) ao nível 
da área poderá persistir, pois a renda abaixo do normal proveniente de oportunidades de trabalho agrícola e actividades de 
autoemprego limitará o poder de compra das famílias, juntamente com os altos preços do milho e da farinha de milho. 

De Fevereiro a Maio de 2023, haverá uma transição entre a época de escassez e início das colheitas da  época agrícola principal 
em Março de 2023. Em Fevereiro, as famílias pobres continuarão a expandir as suas actividades de auto emprego para ganhar 
dinheiro para comprar alimentos, enquanto continuam a se engajar em actividades de trabalho agrícola, tais como a sacha, 
para maximizar a sua própria produção, especialmente quando se materializar a prevista estação chuvosa acima da média. 
Em Fevereiro, as famílias pobres poderão começar a consumir a colheita verde (culturas não totalmente maduras) para 
reduzir os défices no consumo de alimentos. No entanto, as famílias pobres poderão continuar a se envolver numa variedade 
de estratégias de sobrevivência para reduzir os défices de consumo de alimentos, incluindo redução do número e tamanho 
das refeições, compra de alimentos mais baratos, empréstimo de alimentos de familiares ou famílias ricas e consumo 
excessivo de alimentos menos preferidos e alimentos silvestres não recomendados. No entanto, em Março, o aumento da 
disponibilidade de alimentos silvestres sazonais e início da colheita de 2023 melhorarão a disponibilidade de alimentos. O 
aumento da disponibilidade de alimentos a partir da colheita poderá reduzir a dependência das famílias muito pobres e 
pobres de compras no mercado. O pasto e água para o gado continuarão a melhorar as condições físicas dos animais e a 
disponibilidade de leite. As vendas de gado poderão diminuir à medida que as famílias começarem a depender da renda 
proveniente da venda da sua própria produção agrícola. Em Abril e Maio, altura em que termina a estação chuvosa, a 
humidade residual após a colheita principal também dará às famílias a oportunidade de semear para a segunda época. Com 
o aumento da disponibilidade de alimentos após a colheita, um número crescente de famílias pobres poderá transitar para 
uma insegurança alimentar aguda Mínima (IPC Fase 1); no entanto, as famílias mais afectadas por estiagens prolongadas 
durante a época de 2022 poderão estar em situação de Estresse (IPC Fase 2), uma vez que os preços elevados e baixa 
poupança dificultam a satisfação das necessidades não alimentares. 
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Figura 4. Mapa de referência da área de preocupação: Zona de Formas de Vida de Pesca Costeira Centro-Norte 

Situação Actual 

A área em análise inclui os distritos da Ilha de Moçambique, 
Liupo, Meconta, Mogincual, Monapo e Mossuril. Estes distritos 
foram os mais afectados pelo Ciclone Tropical Gombe que 
atingiu em Março o distrito de Mossuril, província de Nampula, 
como um ciclone de categoria 3 com chuvas fortes 
(200mm/24h) e ventos fortes (150-185km/h). Isto ocorreu 
depois de a mesma área ter sido afectada pela tempestade 
tropical Ana e uma influenciada por uma zona de baixa pressão 
associada à tempestade tropical Dumako que resultou em 
ventos fortes e chuvas acima da média. De acordo com o 
Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD), no final de 
Março, Gombe tinha afectado cerca de 736 mil pessoas, das 
quais cerca de 642,4 mil na província de Nampula. Milhares de 
pessoas foram alojadas em centros temporários de 
acomodação, mas a maioria regressou às suas casas ou vive 
com familiares ou amigos. Por outro lado, muitas famílias 
perderam as suas reservas de alimentos, gado, culturas que 
estavam quase na fase de colheita, além de danos ou destruição das suas casas. A maioria das famílias afectadas era 
constituída por agricultores que dependem da própria produção para alimentação e renda. De acordo com estimativas oficiais 
do MADER, cerca de 184 mil hectares de terras agrícolas foram afectados, afectando cerca de 17 mil agricultores. Devido à 
falta de sementes e outros insumos, os agricultores não conseguiram recuperar a colheita no período pós-cheias e 
actualmente enfrentam dificuldades de acesso aos alimentos e renda e só poderão recuperar as suas reservas de alimentos 
em Abril de 2023 com o início da colheita de 2023. 

Nas zonas próximas à costa, as famílias que perderam bens de subsistência, tais como redes de pesca e barcos, continuam a 
ter acesso a renda e alimentos usando métodos de pesca menos produtivos ou ilegais (uso de rede mosquiteira). No entanto, 
mais para o interior, as famílias têm acesso cada vez mais limitado aos alimentos e renda depois de perderem as suas reservas 
de alimentos, a colheita de 2022 e perda de bens de subsistência, tais como ferramentas e bicicletas, e danificação ou 
destruição das suas casas. As oportunidades de geração de renda são limitadas, uma vez que muitas famílias possuem liquidez 
abaixo do normal na sequência dos danos causados pelas tempestades e ciclones e estão actualmente focadas em reparar 
ou reconstruir as suas casas. Por outro lado, a venda de produtos florestais, incluindo lenha e carvão vegetal, tem gerado 
renda abaixo do normal devido à falta de mercados acessíveis devido a vias de acesso degradadas e baixo poder de compra 
das famílias. As famílias que conseguem obter renda com a venda de produtos florestais estão mais próximas das zonas 
periurbanas ou urbanas ou conseguem transportar os seus produtos para mercados maiores e mais urbanos. Em toda a área 
de preocupação, os mercados estão a funcionar e alimentos básicos, incluindo farinha de milho, arroz e feijão, estão sendo 
vendidos. No entanto, os preços são altos e acima da média de cinco anos, devido aos altos custos de transporte ao longo 
das estradas degradadas da região. Com o início da época de escassez, as famílias muito pobres esgotaram as suas reservas 
de alimentos e contam com o apoio de familiares e amigos, mas o apoio é limitado devido às perdas infligidas pelas 
tempestades e ciclone. No geral, muitas das famílias pobres não conseguem satisfazer as suas necessidades alimentares 
básicas através de compras no mercado e provavelmente estão recorrendo a estratégias de sobrevivência indicativas de Crise 
(IPC Fase 3) para reduzir os défices no consumo de alimentos. 

Em Setembro, a FEWS NET realizou uma rápida avaliação de campo em Nampula para actualizar a análise dos resultados do 
HEA realizada em Maio de 2022. As famílias rurais pobres enfrentarão défices de sobrevivência (o que significa que 
provavelmente não conseguirão satisfazer todas as suas necessidades alimentares e não alimentares essenciais) durante 
grande parte do período do cenário (Figura 5). Em média, as famílias muito pobres enfrentarão défices de sobrevivência 
equivalentes a cerca de 20 por cento das suas necessidades alimentares e de renda entre Outubro de 2022 e Fevereiro de 
2023, indicando défices moderados no consumo de alimentos devido ao esgotamento das reservas de alimentos, acesso 
limitado à renda e preços dos alimentos acima da média que limitará o acesso aos alimentos (Figura 5). Em particular, as 
famílias nos distritos de Ilha de Moçambique, Mogincual e Mossuril reportaram em Setembro que não tinham quaisquer 
reservas de alimentos, que a infraestruturas continuavam danificadas e que as famílias estavam a adoptar estratégias de 

Figura 4.  Mapa de referência da área de preocupação: Zona 

de Formas de Vida de Pesca Costeira Centro-Norte 

 
Fonte: FEWS NET 

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/MOZAMBIQUE_Food_Security_Outlook_June_2022_Final.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/MOZAMBIQUE_Food_Security_Outlook_June_2022_Final.pdf
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sobrevivência indicativas de Crise (IPC Fase 3), tais como consumir uma refeição por dia ou saltar refeições. Em Liúpo, Monapo 
e Meconta as famílias reportaram níveis mais baixos de danos, com a maioria das famílias pobres a conseguir satisfazer as 
suas necessidades alimentares, mas incapazes de satisfazer as suas necessidades não alimentares e provavelmente estão em 
situação de ‘’Estresse’’ (IPC Fase 2). 

Pressupostos 

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

• Com base nas projeções integradas de preços da FEWS NET 
para o mercado de Montepuez, que é de referência na 
zona norte do país, os preços do milho deverão seguir as 
tendências sazonais, aumentando durante a época de 
escassez antes do pico em Janeiro e depois diminuindo 
com o início previsto da colheita de 2023 em Março/Abril. 
Na maior parte do período da projecção, os preços deverão 
estar na ordem de 12 por cento acima da média de cinco 
anos. 

• As famílias muito pobres poderão depender do apoio do 
governo ou de organizações humanitárias em termos de 
insumos agrícolas, incluindo sementes. No entanto, as 
famílias poderão semear uma quantidade normal para 
aproveitar a estação chuvosa média prevista. 

Resultados de segurança alimentar mais prováveis 

De Outubro a Janeiro, terão lugar as actividades de preparação da terra e sementeira, com as chuvas que provavelmente 
começam em Novembro. Com o aumento das oportunidades de trabalho agrícola, as famílias procurarão maximizar a 
produção com a precipitação média prevista. No entanto, as famílias médias e ricas poderão ter liquidez abaixo do normal 
para pagar os trabalhadores em dinheiro ou em espécie na sequência das perdas causadas pelas tempestades/ciclone e alto 
custo de vida. Com salários provavelmente abaixo do normal para trabalho agrícola de preparação da terra e sementeira, as 
famílias muito pobres terão um poder de compra abaixo do normal. Para minimizar os défices de renda, as famílias pobres 
continuarão a se envolver em oportunidades de geração de renda, como a venda de produtos florestais, mas os níveis da 
renda poderão ser inferiores aos normais devido ao acesso limitado aos mercados periurbanos ou urbanos e ao baixo poder 
de compra dos potenciais clientes. A maioria das famílias poderá enfrentar défices de consumo de alimentos e poderá 
adoptar estratégias de sobrevivência indicativas de Crise (IPC Fase 3), tais como reduzir o tamanho das refeições, saltar 
refeições e enviar um ou mais membros da família para morarem com parentes. Um número crescente de famílias muito 
pobres e pobres esgotará as suas reservas de alimentos com a evolução da época de escassez. Para cobrir os défices de 
consumo de alimentos, as famílias poderão aumentar a sua dependência de alimentos silvestres, uma vez que o poder de 
compra abaixo da média limita as compras no mercado, juntamente com os altos preços de mercado resultantes do aumento 
da demanda. Em Dezembro de 2022, a situação de Crise (IPC Fase 3) poderá se alastrar para outros distritos vizinhos, incluindo 
Liúpo, Meconta e Monapo, à medida que um número crescente de famílias pobres esgotar as suas reservas de alimentos. 

De Fevereiro a Maio, as famílias farão a transição da época de escassez para a época de colheita. Em Fevereiro e Março, as 
famílias continuarão a depender da renda proveniente do trabalho agrícola e das oportunidades de auto emprego para 
compras no mercado para minimizar os seus défices no consumo de alimentos. A maioria das famílias pobres terá esgotado 
as suas reservas de alimentos e estará dependente de compras de alimentos no mercado. Durante este período, a maioria 
das famílias pobres continuará a enfrentar défices de consumo de alimentos e continuará a adoptar estratégias de 
sobrevivência indicativas de Crise (IPC Fase 3), tais como aumentar o consumo de alimentos silvestres, reduzir o tamanho das 
refeições, saltar refeições e enviar um ou mais membros da família para ficarem com familiares. Em Março, a colheita verde 
melhorará o acesso aos alimentos pelas famílias. Em Abril e Maio, o início da colheita principal, a qual poderá ser média, 
poderá melhorar o acesso das famílias pobres aos alimentos e à renda proveniente das oportunidades de trabalho agrícola. 
Algumas das famílias médias e ricas também poderão pagar salários em dinheiro ou em espécie. Com maior acesso aos 
alimentos e renda, menos de 20 por cento das famílias pobres enfrentarão défices de consumo de alimentos indicativos de 

Figura 5. Despesas sazonais (alimentares e monetárias) 

relativas às necessidades das famílias muito pobres no distrito 

de Nampula (Zona de Formas de Vida de Pesca Costeira 

Norte-Central), Abril 2022- Março 2023, de acordo com HEA 

outcome analysis 

 

Fonte: FEWS NET 

http://foodeconomy.com/what-is-hea/
http://foodeconomy.com/what-is-hea/
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Crise (IPC Fase 3), com a maioria das famílias pobres a melhorar para insegurança alimentar aguda de Estresse (IPC Fase 2) 
ou Mínima (IPC Fase 1). 

  



MOÇAMBIQUE Perspectiva de Segurança Alimentar Outubro de 2022 a Maio de 2023 
 

Rede dos Sistemas de Aviso Prévio contra Fome 14 
 

RESULTADOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS PROVÁVEIS E ZONAS QUE ESTÃO A RECEBER NÍVEIS 
SIGNIFICATIVOS DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA 

 Resultados actuais de segurança alimentar, Outubro 2022 

Cada um destes mapas segue os protocolos de 
mapeamento da assistência humanitária do IPC v3.0 e 
bandeiras 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 caloríficas 
através da assistência alimentar humanitária.  indica 
que pelo menos 25 porcento das famílias recebem em 
média mais de 50 porcento das necessidades caloríficas 
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, Outubro de 2022 

a Janeiro de 2023 

Resultados projectados de segurança alimentar, Fevereiro a Maio 

de 2023 

  
Fonte: FEWS NET 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. 

Citação recomendada: FEWS NET. MOÇAMBIQUE Perspectiva de Segurança Alimentar Outubro de 2022 a Maio de 2023: 
Insegurança alimentar aguda de Crise (IPC Fase 3) poderá persistir no norte e sul de Moçambique, 2022. 
 

SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE CENÁRIOS 
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. 

 

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

