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MOÇAMBIQUE Destaques Janeiro 2021 

Ciclone ELOISE afecta os esforços de recuperação do ciclone IDAI 
 

• A insegurança alimentar aguda de Crise (IPC Fase 3) persiste em Cabo Delgado uma vez que as famílias e os deslocados 
internos têm perdido acesso às suas actividades típicas de subsistência devido ao conflito em curso. Nas zonas semiáridas 
afectadas pela seca do centro e sul de Moçambique, a situação de Crise (IPC Fase 3) ao nível local e situação de “Estresse! 
(IPC Fase 2!) estão presentes. Muitas famílias pobres continuam dependentes de compras no mercado e continuam a se 
envolver em estratégias de sobrevivência indicativas de Crise (IPC Fase 3), incluindo a redução da quantidade e frequência 
das refeições. O aumento das restrições resultantes da COVID-19 reduziu a renda diária de muitas famílias pobres urbanas e 
periurbanas, estando as famílias mais afectadas provavelmente em Crise (IPC Fase 3). Algumas áreas em recuperação dos 
impactos do Ciclone Idai, da tempestade tropical Chalane e do ciclone tropical Eloise podem estar a enfrentar Crise (IPC Fase 
3).  
 

• Em Janeiro de 2021, o PMA anunciou que precisava de 10,5 milhões de dólares mensais para prestar assistência a cerca de 
750 mil deslocados internos e membros das comunidades hospedeiras afectados pelo conflito no norte de Moçambique. 
Actualmente, o financiamento está garantido até Março de 2021, mas permanece um défice de financiamento de 108 
milhões de dólares. O PMA planeia prestar assistência a 1.428.065 pessoas em Moçambique em Janeiro e até 1.465.177 
pessoas em Fevereiro. No entanto, este plano está sujeito a alterações, principalmente porque o impacto do ciclone tropical 
Eloise ainda está sendo avaliado. É provável que a assistência humanitária se concentre na assistência alimentar, abrigo, 
tratamento da desnutrição, actividades no âmbito de WASH e educação das comunidades sobre a segurança e tratamento da 
COVID-19. 
 

• De acordo com o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), até ao final de Dezembro de 2020, cerca de 90 
por cento da área prevista para a campanha agrícola 2020/2021 tinha sido semeada na região sul. No entanto, as famílias em 
partes do sul tentaram escalonar as datas das sementeiras devido à má distribuição temporal das chuvas. No centro e norte 
de Moçambique, cerca de 60 e 50 por cento da área planificada foi semeada, respectivamente. As famílias poderão continuar 
a semear com o prosseguimento das chuvas. No entanto, a precipitação abaixo da média no nordeste de Moçambique 
poderá levar a níves de sementeira abaixo da média. A maioria das culturas encontra-se na fase vegetativa, excepto em 
algumas partes do interior da região sul onde as culturas estão nase fase reprodutiva.  
 

• Em meados de Janeiro, as autoridades sul-africanas anunciaram o encerramento de 20 fronteiras terrestres, incluindo a de 
Ressano Garcia/Lebombo, a principal fronteira entre Moçambique e a África do Sul, até 15 de Fevereiro. As medidas com 
vista a conter a propagação da COVID-19 e migração ilegal foram também reforçadas. O encerramento da fronteira deverá 
ter um impacto negativo sobre o comércio internacional e reduzirá as remessas para muitas famílias pobres, particularmente 
nas regiões sul e centro. A desaceleração do comércio informal de produtos alimentares através da fronteira levará a 
aumentos de preços de produtos processados da África do Sul e reduzirá cada vez mais o poder de compra das famílias nas 
zonas urbanas e periurbanas. 

 

• A 23 de Janeiro, o ciclone tropical Eloise atingiu o continente com o seu epicentro no distrito de Búzi na província de Sofala 
com ventos de mais de 120 quilómetros por hora e mais de 200 mm de precipitação em 12 horas. As províncias de Sofala e 
Manica foram as mais afectadas, juntamente com partes das províncias da Zambézia, Inhambane e Gaza. De acordo com 
informação preliminar do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e Redução de Riscos (INGD), até 28 de Janeiro, pelo 
menos 314 mil pessoas foram afectadas, com mais de 20 mil deslocados. Mais de 29 mil casas foram destruídas, danificadas 
ou inundadas, principalmente em Buzi, Dondo, Nhamatanda, Muanza e Cidade da Beira, e mais de 177 mil hectares de 
culturas semeadas foram inundadas. 
 

• A partir de 28 de Janeiro, 31 centros de acomodação proporcionam abrigo temporário para quase 20 mil pessoas afectadas 
pelo ciclone Eloise. A OIM e o INGD reportam que as necessidades nos centros de acomodação incluem alimentos, tendas, 
água potável, kits de higiene, materiais de prevenção da COVID-19, redes mosquiteiras, cobertores, lanternas, lonas, kits de 
saúde e sabão. Centenas de outras famílias deslocadas estão abrigadas em escolas, instalações governamentais e edifícios 
religiosos. A distribuição de alimentos e água pelas autoridades provinciais e pelo INGD já começou. As necessidades 
adicionais incluem insumos agrícolas e reservas de sementes de ciclo curto para as famílias resemearem após a recessão das 
águas das inundações. 
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CALENDÁRIO SAZONAL NUM ANO NORMAL  
 

 


