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MOÇAMBIQUE Destaques Novembro de 2021 

Recursos limitados continuam a afectar a assistência alimentar humanitária em Cabo Delgado 

 

• Em Novembro, no início da época agrícola, a maioria das famílias nas zonas rurais não enfrenta Nenhuma (IPC Fase 
1) insegurança alimentar aguda ou insegurança alimentar aguda de “Estresse” (IPC Fase 2). As famílias em 
recuperação dos choques anteriores poderão estar a enfrentar uma situação de “Estresse” (IPC Fase 2) devido às 
reservas de alimentos abaixo da média e aumento da dependência de compras no mercado. Em Cabo Delgado, a 
insegurança alimentar aguda de Crise (IPC Fase 3) persiste nas zonas afectadas pelo conflito. Nas zonas urbanas e 
periurbanas, a maioria das famílias pobres poderá estar actualmente a enfrentar uma insegurança alimentar aguda 
de “Estresse” (IPC Fase 2), uma vez que as medidas de controle da COVID-19 e actividades económicas abaixo da 
média têm impacto adverso sobre o poder de compra das famílias, com as mais vulneráveis provavelmente em 
situação de Crise (IPC Fase 3). 

• Em 12 de Novembro de 2021, o governo lançou oficialmente a época agrícola 2021/2022 e prevê que as principais 
culturas alimentares, culturas de rendimento e produção de gado aumentarão na ordem de 4 a 29 por cento em 
comparação com o ano anterior devido a uma previsão de ocorrência de chuvas sazonais favoráveis bem como a 
realização de investimentos governamentais como os do programa SUSTENTA. No geral, as previsões nacionais e 
internacionais reportam que haverá uma precipitação média sazonal em grande parte do país, sustentada por um 
fraco La Niña. Até 20 de Novembro de 2021, o início das chuvas tinha já ocorrido em grande parte da província de 
Maputo e partes das províncias da Zambézia e Tete. As famílias nestas zonas estão empenhadas nas sementeiras 
para a presente época agrícola. 

• De Setembro a Outubro de 2021, os preços do milho permaneceram relativamente estáveis em Moçambique. No 
entanto, foi registado um aumento de 13 por cento nos preços do milho em Montepuez, província de Cabo Delgado, 
provavelmente reflectindo o típico aumento sazonal de preços e uma oferta deste cereal abaixo da média nas zonas 
afectadas pelo conflito. Nos mercados de Mocuba e Mutarara, os preços do milho aumentaram 6 e 8 por cento 
respetivamente seguindo as tendências sazonais; no entanto, os preços deste produto diminuíram 5 a 8 por cento 
nos mercados de Bárue, Chókwe e Maxixe devido à dinâmica localizada de procura e oferta. Em comparação com o 
ano passado, os preços do milho em Outubro de 2021 estiveram na ordem de 6 a 26 por cento abaixo; no entanto, 
os preços do milho estiveram entre 15 e 21 por cento acima dos preços do ano passado nos mercados de Montepuez 
e Manica respectivamente, com os preços em Maputo e Mutarara permanecendo semelhantes aos do ano passado. 
Em comparação com a média de cinco anos, os preços do milho em Outubro tiveram uma tendência mista. Os preços 
da farinha de milho e do arroz permaneceram relativamente estáveis em todo o país. 

• Com base em dados da Matriz de Rastreamento de Deslocados internos da Organização Internacional da Migração 
(IOM DTM), entre 27 de Outubro a 23 de Novembro, cerca de 3.000 a 6.200 pessoas foram registadas como 
eswtando em movimento a cada semana. Em Novembro, cerca de 5 por cento cumulativamente das pessoas em 
movimento em Novembro reportaram a intenção de retornar aos seus locais de origem, com cerca de 58 por cento 
das pessoas em movimento pretendendo permanecer nos locais de reassentamento. Os principais distritos de 
chegada em Novembro foram Mueda (58 por cento das chegadas), Nangade (24 porcento das chegadas), Ancuabe 
(18 porcento das chegadas) e Montepuez (2 porcento das chegadas). Cerca de 52 por cento dos deslocados internos 
reportados em Novembro vivem com as comunidades acolhedoras. A maioria dos deslocados internos ainda não 
consegue produzir os seus próprios alimentos e depende da assistência alimentar humanitária e do apoio das 
comunidades acolhedoras. 

• Em Outubro, os parceiros do Grupo de Segurança Alimentar (FSC) prestaram assistência alimentar humanitária a 28 
mil pessoas, para além da assistência alimentar humanitária prestada pelo PMA a 925 mil pessoas em Setembro com 
uma ração alimentar equivalente a 39 por cento das quilocalorias diárias necessárias para cobrir os meses de 
Setembro e Outubro. Devido à limitação de recursos, o PMA continuará a fornecer metade da ração alimentar 
mensal equivalente a 39 por cento das quilocalorias diárias necessárias para cobrir os meses de Novembro e 
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Dezembro e estima que cerca de 935 mil deslocados internos e pertencentes às famílias acolhedoras em Cabo 
Delgado, Niassa e Nampula poderão necessitar de assistência alimentar humanitária até pelo menos Março de 2022. 
No entanto, a distribuição de ração alimentar completa poderá ser retomada em Janeiro de 2022. Outras 
organizações humanitárias têm igualmente vindo a prestar assistência alimentar humanitária às zonas acessíveis em 
coordenação com o Grupo de Segurança Alimentar e as autoridades distritais. 

• Entre Dezembro de 2021 e Março de 2022, há uma maior probabilidade de ocorrência de um número acima da 
média de ciclones em Moçambique, dada a probabilidade de La Niña, SIOD positivo e previsões oficiais de ciclones 
da Météo France La Réunion RSMC. É provável o desenvolvimento de 8 a 12 eventos ciclónicos (tempestades 
tropicais e ciclones), dos quais quatro a seis poderão se tornar ciclones tropicais. A metade leste da bacia ciclónica 
do Sudoeste do Oceano Índico ainda é favorecida como local de incubação de eventos ciclónicos. A maioria das 
trajetórias são provavelmente orientadas para o oeste ou sudoeste, potencialmente ameaçando ou atingindo a costa 
leste de Moçambique. 
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