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MOÇAMBIQUE Actualização da Perspectiva de Segurança Alimentar Agosto 2020 

A intensificação do conflicto, a seca, e os impactos indirectos da COVID-19 causam elevadas 

necessidades alimentares 

DESTAQUES 

• Muitas partes das regiões centro e norte continuam a enfrentar insegurança 
alimentar aguda Mínima (IPC Fase 1) ou de “Estresse” (IPC Fase 2). A 
insegurança alimentar aguda de Crise (IPC Fase 3) persiste nas zonas afectadas 
pela seca no sul e partes do centro do país e nas zonas afectadas pelo conflito 
na província de Cabo Delgado. Com o início da época de escassez em Outubro, 
uma situação de Crise (IPC Fase 3) poderá emergir na parte sul da província 
de Tete e norte da província de Manica. Nas zonas urbanas e peri-urbanas, 
muitas famílias pobres não conseguem se envolver em actividades básicas de 
subsistência devido à continuação das medidas de controle da COVID-19. As 
famílias pobres urbanas mais vulneráveis  provavelmente enfrentam situação 
de Crise (IPC Fase 3). 

• Um novo Estado de Emergência de 30 dias entrou em vigor no dia 8 de Agosto, 
permitindo a continuidade das medidas de controle da COVID-19 
anteriormente em vigor. Uma abordagem faseada para a retoma das 
actividades económicas e sociais de Agosto a Outubro também foi anunciada; 
no entanto, não se espera que isso melhore as oportunidades de geração de 
renda para o número cada vez mais crescente de desempregados ou 
trabalhadores urbanos informais cujos negócios permanecem fechados, uma 
vez que a maioria das actividades faseadas estão relacionadas com a 
retomada de actividades escolares. No dia 10 de Agosto, a transmissão 
comunitária de COVID-19 foi declarada na cidade de Maputo, a terceira 
cidade a registar uma transmissão comunitária da doença depois de Pemba e 
Nampula. 

• Em Julho, o Grupo de Segurança Alimentar (FSC) distribuiu assistência 
alimentar humanitária a aproximadamente 390 mil pessoas em todo o país, 
incluindo beneficiários nas zonas afectadas pela seca no sul. Os beneficiários 
no sul de Moçambique receberam cerca de 60 por cento das suas 
necessidades alimentares através de transferências em espécie e em 
dinheiro. A assistência em curso poderá melhorar a segurança alimentar dos 
beneficiários; no entanto, também se espera que as necessidades de 
assistência no país excedam em grande medida a distribuição da assistência.  

Os preços do milho nos mercados monitorados subiram na ordem de 7 a 13 
por cento em Julho em comparação com Junho de 2020, 11 a 50 por cento 
acima dos preços do ano passado e 18 a 55 por cento acima da média de cinco 
anos. Os preços da farinha de milho e do arroz tiveram tendências mistas em 
comparação com o mês passado e a média de cinco anos, impulsionados 
principalmente por mudanças temporárias na oferta. Os preços da farinha de 
milho nos mercados monitorados em Moçambique estiveram na ordem 6-37 
por cento acima das respectivas médias de cinco anos, enquanto os preços do 
arroz em Julho tiveram tendências mistas em comparação com a média de 
cinco anos. 

Resultados projectados de segurança 

alimentar, Agosto a Setembro 2020 

 

 
Fonte:  FEWS NET 

Resultados projectados de segurança 

alimentar, Outubro 2020 a Janeiro 2021 

 

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 nivel nacional 

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC-Manual-2-Interactive.pdf#page=24


MOÇAMBIQUE Actualização da Perspectiva de Segurança Alimentar Agosto 2020 
 

Rede dos Sistemas de Aviso Prévio contra Fome 2 
 

SITUAÇÃO ACTUAL 

A situação de Crise (IPC Fase 3) persiste nas zonas 
afectadas pela seca no sul e em partes da região 
centro e nas zonas afectadas pelo conflito na 
província de Cabo Delgado. Nas zonas afectadas pela 
seca, a renda proveniente da venda de culturas e 
gado, uma fonte importante de renda familiar, foi 
limitada devido ao nível de colheita abaixo da média. 
Actualmente, a maioria das famílias afectadas não 
tem quaisquer alimentos ou possui reservas limitadas 
de alimentos e renda e estas famílias estão 
envolvidas em estratégias de sobrevivência, incluindo 
redução da frequência e quantidade de refeições, 
compra de alimentos mais baratos, empréstimo de 
dinheiro e/ou alimentos de famílias ricas e amigos e 
consumo excessivo de alimentos menos preferidos. 

As famílias mais pobres têm estado a consumir 
alimentos silvestres em níveis atípicos. Estes alimentos podem causar problemas de saúde quando forem consumidos em 
excesso. As famílias emigram em busca de melhores oportunidades de trabalho ocasional, incluindo a produção e venda de 
carvão ao longo dos principais corredores. No entanto, à medida que mais famílias se envolvem em actividades de auto 
emprego, as oportunidades de venda diminuem, assim como os preços como resultado do aumento da concorrência, 
limitando a renda familiar. A baixa demanda devido ao menor poder de compra dos potenciais compradores também limita 
a renda das famílias pobres. Os potenciais compradores são maioritariamente provenientes das zonas urbanas e periurbanas 
onde as medidas de controle da COVID-19 levaram ao encerramento de pequenos negócios e muitas famílias ficaram 
desempregadas ou tiveram seus contratos de trabalho temporariamente ou indefinidamente suspensos.  

A produção de vegetais da segunda época está a estabilizar a insegurança alimentar em zonas baixas localizadas com 
humidade residual ou acesso à irrigação. No entanto, espera-se que a produção esteja abaixo da média devido a 
disponibilidade da humidade residual abaixo da média depois de uma cesseção prococe da chuva durante a estação chuvosa 
de 2019/20. A maioria das zonas afectadas pela seca não possui humidade residual ou possui um nível limitado de humidade 
residual para a produção da segunda época. Nas zonas semiáridas do sul, a maioria das famílias pobres não possui reservas 
de sementes para sua a participação na segunda época depois de um terceiro ano consecutivo de seca ou renda para compra 
de sementes. A maioria das famílias pobres tem vindo a aumentar o seu envolvimento em actividades de auto emprego para 
a geração da renda necessária para a compra de alimentos. 

Os conflitos em curso no norte e centro de Moçambique, concretamente no nordeste de Cabo Delgado e partes das províncias 
de Manica e Sofala, estão a obrigar milhares de pessoas a abandonarem as suas zonas de origem. Em Cabo Delgado, onde a 
intensidade do conflito é maior, milhares de pessoas fogem das zonas afectadas e procuram abrigo em Pemba e seus 
arredores (particularmente no distrito de Ibo e Metuge), na província de Nampula, e casas de familiares noutras províncias 
de Moçambique. A informação sobre a magnitude do deslocamento das pessoas e insegurança alimentar permanece incerta. 
Em Julho, o OCHA estimou que havia pelo menos 250 mil deslocados internos e 54 mil  crianças com desnutrição aguda. A 
contínua intensificação do conflito em Julho e Agosto terá aumentado o número de pessoas deslocadas. No geral, as famílias 
pobres afectadas pelo conflito poderão estar em situação de Crise (IPC Fase 3), uma vez que são geralmente separadas das 
suas formas de vida e bens produtivos, limitando a sua capacidade de geração de renda ou produção de alimentos nos seus 
níveis  normais. Este cenário tem vindo a gerar défices de consumo moderados ou tem aumentado a necessidade de as 
pessoas se envolverem em actividades de sobrevivência prejudiciais. Há relatos anedóticos de famílias que enfrentam défices 
mais acentuados, de curto prazo, no consumo de alimentos, enquanto se dirigem para as zonas de refúgio. No entanto, 
informantes chave afirmam não haver relatos de níveis acentuados de desnutrição aguda entre os deslocados internos que 
chegam aos abrigos em Pemba e arredores. Além dos impactos do conflito, a partir de 27 de Agosto, Cabo Delgado tornou-
se a terceira província com o maior número de casos confirmados da COVID-19 depois da Cidade de Maputo e província de 
Maputo, com o terceiro maior número de casos activos e uma taxa de positividade de teste cumulativa de 7,2 por cento. De 
acordo com o OCHA, na sequência das fortes chuvas em Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020, e falta de acesso a água potável 

Figura 1.  Preços actuais e projectados do milho em Gorongosa (MZN/kg) 

 

Fonte: Estimativas da FEWS NET baseadas em dados do MASA/SIMA 

https://www.msf.org/thousands-caught-crossfire-invisible-conflict-northern-mozambique
https://experience.arcgis.com/experience/28d6725c51e545af8583f91c5494c624
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e infraestruturas de saneamento, Cabo Delgado também foi afectada por um surto de cólera com mais de 1.200 casos e 18 
mortes até 1 de Julho de 2020 . 

De acordo com a Direcção Nacional de Desenvolvimento Pecuário (DNDP) do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (MADER), no início de Agosto ocorreu um surto de febre aftosa no distrito de Magude na província de Maputo no sul 
Moçambique. Em resposta, a DNDP proibiu o movimento de todos os animais com cascos (bois, ovelhas, porcos e cabritos), 
seus derivados e forragem de e para Magude e distritos vizinhos. A proibição da movimentação do gado poderá afectar o 
fornecimento de carne nos mercados do sul e levará a aumentos de preços. Além disso, as restrições de movimento podem 
ter um impacto negativo na renda dos criadores, comerciantes e outros envolvidos na cadeia de comercialização de gado. O 
governo está a trabalhar para controlar e eliminar o surto. Por outro lado, na sequência de um relatório da Organização 
Mundial de Saúde Animal sobre um surto da febre aftosa no distrito de Chikwawa, no sul do Malawi, a DNDP proibiu a 
importação de gado bovino, suíno, caprino e ovino para criação e abate, seus subprodutos e forragem do Malawi. As 
autoridades veterinárias distritais intensificarão a inspeção do movimento e trânsito do gado nos distritos que fazem fronteira 
com o Malawi para detectar possíveis casos de febre aftosa. 

De acordo com o Ministério da Saúde, até 28 de Agosto de 2020, Moçambique tinha 3.651 casos confirmados de COVID-19 
e 21 mortes relacionadas com a pandemia. Com o aumento do número de casos confirmados de COVID-19 desde o início de 
Julho, a pandemia está se espalhando rapidamente. Em 10 de Agosto, a transmissão comunitária de COVID-19 foi declarada 
na cidade de Maputo juntando-se às cidades de Pemba e Nampula como zonas com transmissão comunitária confirmada da 
doença. Após o término do primeiro Estado de Emergência que vigorou de Abril a Julho (120 dias), um segundo Estado de 
Emergência foi declarado para o período de 8 de Agosto a 6 de Setembro de 2020. O segundo Estado de Emergência abriu 
espaço para a continuidade da aplicação de medidas de controle anteriormente implementadas juntamente com uma 
abordagem faseada de retoma das actividades de baixo risco a 18 de Agosto, actividades de risco médio a 1 de Setembro e 
actividades de alto risco a 1 de Outubro. O plano de abertura faseada não deverá melhorar as oportunidades de geração de 
renda para as famílias pobres urbanas, que não conseguem se envolver em pequenos negócios e trabalho ocasional, visto 
que a maioria das actividades faseadas está relacionada com com retomada das actividades escolares. De acordo com um 
estudo divulgado em meados de Agosto pela Confederação das Associações Económicas (CTA), no primeiro semestre de 
2020, cerca de 30 mil contratos de trabalho foram suspensos em Moçambique e a actividade empresarial caiu cerca de 65 
por cento, com perdas de facturação estimadas em cerca de 453 milhões de dólares devido aos efeitos da pandemia da 
COVID-19. A CTA estima que até o final de 2020 cerca de 63 mil contratos de trabalho poderão ser suspensos, 
aproximadamente 11 por cento da força de trabalho do sector privado em todo o país. A desaceleração económica e as 
medidas de controle continuam a afectar as famílias pobres que perderam a capacidade de se envolver nas suas atividades 
básicas de subsistência, tais como comércio de pequena escala e trabalho ocasional e dificilmente conseguem satisfazer as 
suas necessidades alimentares devido à falta de renda com as famílias pobres mais afectadas a enfrentar insegurança 
alimentar aguda de Crise (IPC Fase 3). 

Em Julho, na maioria dos mercados monitorados, os preços do milho aumentaram na ordem de 7 a 13 porcento em 
comparação com Junho. Os preços do milho estiveram na ordem de 11-50 por cento acima dos respectivos níveis de 2019 e 
18-55 por cento acima da média de cinco anos. Os preços do milho estão de acordo com as tendências sazonais a subir 
devido ao aumento gradual da demanda uma vez que as reservas de alimentos das famílias começam a baixar, e o início da 
redução sazonal do milho disponível nos mercados locais. Os preços do milho permanecem acima da média de cinco anos 
devido aos sucessivos aumentos de preços nos últimos anos devido a choques múltiplos, incluindo ciclones, cheias, secas e 
conflitos, que afectaram a produção em partes do país. Os preços da farinha de milho e do arroz tiveram tendências mistas 
de Junho a Julho de 2020. O aumento e a diminuição nos preços foram principalmente devido a mudanças temporárias nos 
níveis de oferta nos mercados locais. Os preços da farinha de milho e do arroz tiveram tendências mistas quando comparados 
a 2019. Os preços da farinha de milho estiveram a 6 a 37 por cento da média de cinco anos, enquanto os preços do arroz em 
Julho tiveram tendências mistas quando comparados à média de cinco anos. 

As zonas afectadas pela seca no sul de Moçambique não recebem assistência alimentar humanitária desde Abril, no entanto, 
a distribuição de assistência humanitária foi retomada em Julho, concretamente nas províncias de Gaza e Inhambane. Em 
todo o país, em Julho, o FSC prestou assistência humanitária a 388.324 pessoas, com o PMA fornecendo aproximadamente 
94 por cento da assistência recebida pelos beneficiários. Entre os beneficiários do PMA, os deslocados internos que estão 
principalmente localizados em Cabo Delgado receberam cerca de 80 por cento das suas necessidades alimentares, enquanto 
todos os outros beneficiários receberam cerca de 60 por cento das suas necessidades alimentares através de transferências 
em espécie e em dinheiro. Prevê-se que a assistência em curso melhore a segurança alimentar entre os beneficiários; no 

https://fews.net/sites/default/files/Foot-and-mouth%20disease_DNDP.pdf
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entanto, os níveis de insegurança alimentar aguda, particularmente em Cabo Delgado e no sul de Moçambique, poderão 
exceder a distribuição da assistência. 

PRESSUPOSTOS ACTUALIZADOS  

No geral, os pressupostos usados para desenvolver o cenário mais provável da FEWS NET para a Perspectiva de Segurança 
Alimentar de Moçambique de Junho de 2020 a Janeiro de 2021 permanecem inalterados, excepto os seguintes: 

• O PMA projecta actualmente assistir cerca de 567 mil pessoas em Agosto de 2020 em Moçambique, aumentando para 
cerca de 705 mil pessoas entre Setembro e Outubro, 860 mil pessoas em Novembro, e cerca de 724 mil pessoas 
mensalmente de Dezembro de 2020 a Março de 2021. No entanto, é provável que ocorram ajustes à medida que os 
recursos forem mobilizados. 

• Espera-se que um número crescente de famílias sejam deslocadas pelo conflito em Cabo Delgado. No norte de 
Moçambique, a preparação da terra e a sementeira estão previstos a ocorrer de Setembro a Fevereiro. Devido ao 
aumento do deslocamento e ao medo da violência, a área a ser semeada poderá estar abaixo da média em Cabo 
Delgado. É improvável que as famílias já deslocadas consigam semear  na época agrícola 2020/21. 

RESULTADOS MAIS PROVÁVEIS PROJECTADOS ATÉ JANEIRO DE 2021  

Em Agosto e Setembro, a maioria das famílias em Moçambique conseguirá satisfazer as suas necessidades alimentares básicas 
e poderá não enfrentar qualquer situação de insegurança alimentar (IPC Fase 1). No entanto, grande parte das zonas 
semiáridas do sul estão a enfrentar os efeitos da época de escassez dois meses antes do normal, pois a maioria das famílias 
já esgotou as suas reservas de alimentos e não tem nenhuma renda ou tem renda limitada para a compra de alimentos no 
mercado. Nestas zonas, as famílias pobres poderão continuar a enfrentar a situação de Crise (IPC Fase 3). Nas zonas afectadas 
pelo conflito em Cabo Delgado, mais pessoas poderão continuar a enfrentar a situação de Crise (IPC Fase 3) ao longo do 
período de projecção. Nas zonas menos afectadas, as famílias pobres poderão enfrentar “Estresse “(IPC Fase 2). De Outubro 
de 2020 a Janeiro de 2021, com o início da época de escassez, mais pessoas deverão enfrentar situação de Crise (IPC Fase 3). 
Nas zonas afectadas pelo choque, as famílias pobres poderão expandir as suas estratégias de sobrevivência para a satisfação 
das suas necessidades alimentares. Nas zonas afectadas por conflitos, o número de famílias deslocadas internamente poderá 
aumentar. No sul da província de Tete e no norte da província de Manica, as famílias pobres que já esgotaram as suas reservas 
de alimentos e sem renda ou com renda limitada começarão a enfrentar défices alimentares e a enfrentar a situação de Crise 
(IPC Fase 3). Na sequência de três anos consecutivos de seca, nas zonas afectadas pela seca do sul, as famílias pobres poderão 
depender mais de alimentos silvestres devido às reservas de alimentos limitadas ao nível familiar, baixa oferta no mercado, 
baixa renda e os previstos preços elevados dos alimentos básicos. Nas zonas de conflito, as famílias poderão depender da 
assistência humanitária devido à perda de acesso à sua renda e reservas de alimentos. Nas zonas menos afectadas, a 
insegurança alimentar aguda de “Estresse” (IPC Fase 2) prevalecerá. A preparação da terra poderá começar activamente 
durante este período, seguida pela sementeira assim que a chuva começar. Uma vez que a maioria das famílias nas zonas de 
conflito e afectadas pela seca e pelas cheias perdeu ou têm reservas de sementes ou renda limitadas, haverá uma grande 
necessidade de sementes e outros insumos agrícolas para permitir que as famílias semeiem em áreas grandes. Nas zonas 
urbanas e periurbanas, as famílias mais vulneráveis poderão continuar a enfrentar insegurança alimentar aguda de Crise (IPC 
Fase 3) na sequência da declaração do segundo Estado de Emergência que prolonga o vigor das medidas de controle da 
COVID-19. 
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RESULTADOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS PROVÁVEIS E ZONAS QUE ESTÃO A 
RECEBER NÍVEIS SIGNIFICATIVOS DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA * 

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 por cento 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. 

 
Resultados de segurança alimentar projectados, Agosto a 

Setembro 2020 

Resultados de segurança alimentar projectados, Outubro 2020 a 

Janeiro 2021 

 

 

                                                        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 dosparceiros de segurança alimentar a nível nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE ESTA ATUALIZAÇÃO 

Este relatório abrange as condições actuais, bem como as mudanças nas perspectivas projectadas para a insegurança 
alimentar neste país. Actualiza o Panorama de Segurança Alimentar da FEWS NET, publicado três vezes por ano. Saiba 
mais sobre o nosso trabalho aqui. 

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC-Manual-2-Interactive.pdf#page=24
https://fews.net/early-warning-of-food-insecurity
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