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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O SETSAN realizou em Junho de 2017 um inquérito de Segurança Alimentar que cobriu todo país 

excepto Maputo Cidade, os resultados mostraram que para o período de Junho e Setembro de 2017, a 

situação de insegurança alimentar aguda foi classificada na fase 1 (mínima) em todas as províncias do 

País cobertas pelo inquérito mas haviam cerca de 51,909 pessoas na fase (3 crise) tendo este número 

baixado para cerca de 25,473 pessoas na fase 3 no período de Outubro de 2017 a Março de 2018, este 

resultado deveu-se ao bom desempenho alcançado na campanha agrária 2016/17, como consequência da 

boa precipitação que se registou em quase todo o país. 

 

Para actualizar o número de pessoas em InSAA no país, o SETSAN realizou de 20 de Agosto a 18 de 

Setembro de 2018 uma avaliação de segurança alimentar e nutricional em todas as províncias do país. A 

avaliação foi feita com base em entrevistas aos agregados familiares, entrevistas aos grupos focais e aos 

serviços distritais, este inquérito cobriu as zonas rurais e urbanas, tendo sido cobertas um total de 264 

áreas de enumeração. 

 

 Para classificar a severidade da insegurança alimentar aguda foi usada a escala do IPC-InSAA 

(Classificação da Insegurança Alimentar Aguda em Fases). O IPC-InSAA classifica a insegurança 

alimentar aguda em 5 fases: mínima, estresse, crise, emergência e fome, sendo que a partir da fase de 

crise a assistência alimentar é necessária e urgente. 

 

Os resultados mostraram que para o período de Outubro a Dezembro de 2018, a situação da segurança 

alimentar e nutricional está garantida sob ponto de vista de disponibilidade de alimentos, havendo 

problemas no acesso e utilização dos alimentos. Para efeitos de operacionalização através de 

intervenções de resposta, foi feita uma análise adicional a nível distrital após o processo de análise de 

IPC ao nível provincial. Estes dados indicativos permitem fazer a selecção geográfica e priorizar as 

intervenções. 

 

Esta análise teve em conta dados primários distritais desta avaliação de segurança alimentar e 

nutricional e de Maio passado, relatórios distritais do balanço da campanha agrícola e dados de 

estimativas de precipitação de preços ao nível distrital.  

 

Como resultado desta análise adicional foram priorizadas 814,000 pessoas em 31 distritos até Dezembro 

de 2018, para intervenções imediatas de assistência humanitária a fim de proteger seus meios de vida, 

reduzir o défice de alimentos e aumentar a sua resiliência aos eventos extremos.  

 

Foi estimada uma redução de 814.568 para 737,000 pessoas para o período Janeiro a Março de 2019 que 

poderão necessitar de assistência humanitária, tendo em conta a previsão do índice de satisfação das 

necessidades hídricas nas culturas, permitindo com que durante este período as culturas possam 

apresentar boas perspectivas, seguido de colheitas verdes a partir de Fevereiro de 2019 em algumas 

regiões. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em Março de 2018, o SETSAN fez uma avaliação de Segurança Alimentar e Nutricional em duas 

fases, a primeira avaliação nutricional que cobriu 10 distritos com maior vulnerabilidade à 

desnutrição aguda e a segunda fase foi a avaliação pós-choque que cobriu 27 distritos afectados 

pelo choque em que para todos distritos visitados foi a seca/ insuficiência de chuvas. 

Os resultados mostraram que de num total de 37 distritos cobertos, 19 nomeadamente Gaza 

(Chibuto, Chicualacuala, Chigubo, Guijá, Mandlakaze e Mapai), Inhambane (Funhalouro, Mabote e 

Panda), Tete (Cahora-Bassa, Changara, Chifunde, Chiuta, Doa, Mágoe, Marara, Moatize e 

Mutarara) e Sofala em Chemba estavam na situação de InSAA, perfazendo um total de 531,476 

pessoas o correspondente a 106,295 famílias, que enfrentavam o défice alimentar em termos de 

quantidade e qualidade no consumo alimentar diário. 

Tendo em conta que em Moçambique, a insegurança alimentar e nutricional aguda nas zonas rurais 

é sazonal, pois depende principalmente do desempenho da produção agrária e nas zonas urbanas ela 

depende dos preços praticados nos mercados pois maior parte dos agregados familiares depende da 

compra para adquirir os produtos alimentares foi necessário fazer se a avaliação de SAN de Julho-

Agosto de 2018 para actualizar o número de 51,909 pessoas que se encontravam em InSAA em 

todo País no igual período do ano passado. 

Com efeito, foi realizada uma avaliação de 20 de Agosto a 18 de Setembro de 2018 nas zonas rurais 

e urbanas de todas províncias, esta avaliação foi coordenada pelo SETSAN, envolvendo técnicos 

dos sectores de Agricultura, Saúde, INGC, Secretaria Provincial; MOPH, INE, DEPI-MIMAIP e 

dos parceiros PMA, UNICEF, VISÃO MUNDIAL. A avaliação foi financiada pelo Programa 

Regional de Avaliação e Análise da Vulnerabilidade da SADC, PMA e Visão Mundial. 

 

1.1.Objectivo geral 

Avaliar o estado de segurança alimentar e nutricional aguda dos agregados familiares em 

Moçambique no período pós-colheita e fazer o prognóstico da situação entre Janeiro a Março de  

2018. 
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1.2.Objectivos específicos 

 Avaliar a situação dos indicadores de SAN, nomeadamente no acesso, disponibilidade e 

consumo de alimentos pelos agregados familiares; 

 Avaliar a situação nutricional das crianças com idade entre 6-59 meses, através das 

medições antropométricas; 

 Estimar a população actual e projectada na situação de insegurança alimentar aguda. 

 

2. METODOLOGIA 

A amostra usada para esta avaliação foi desenhada pelo INE, foi usada uma amostragem aleatória 

simples sem reposição, para a seleção dos agregados familiares a inquirir em cada área de 

enumeração, usavam-se tabelas de selecção e taxa de agregados familiares a inquirir era de 17. A 

amostra é representativa ao nível provincial. A recolha de dados decorreu de 20 de Julho a 18 de 

Agosto de 2018 em todo o País. 

 

Tabela 1: Número de agregados familiares por 

província cobertos na avaliação de Agosto de 

2018 

Província Total Urbano Rural 

Niassa 374 85 289 

Cabo delgado 408 102 306 

Nampula 442 136 306 

Zambézia 442 85 357 

Tete 408 68 340 

Manica 374 102 272 

Sofala 408 85 323 

Inhambane 408 136 272 

Gaza 374 85 289 

Maputo Província 408 255 153 

Maputo Cidade 442 442 0 

Moçambique 4488 1581 2907 
 

Mapa 1: Distritos cobertos na avaliação de Agosto de 

2018 
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Foi usada a classificação IPC
1
Insegurança Alimentar Aguda (IPC-InSAA) para determinar a 

população em insegurança alimentar aguda e sua distribuição nas diferentes fases de severidade. A 

determinação do número de pessoas em insegurança alimentar aguda pelo IPC considerou o 

tamanho da população segundo a Senso populacional 2017 feito pelo INE. 

3. RESULTADOS DO INQUÉRITO AOS AGREGADOS FAMILIARES 

3.1. Disponibilidade de Alimentos 

A produção agrícola é de extrema importância para a melhoria da insegurança alimentar nas zonas 

rurais de Moçambique onde constitui a principal fonte de renda e de alimento.  

Durante o inquérito foram colocadas questões que visavam saber se os agregados familiares tinham 

colhido e se não tivessem colhido procura-se saber quais as razões pelas quais não colheram. 

Resultados mostraram que para a maioria dos agregados familiares que não tinham colhido, a 

principal razão foi pelo facto de terem culturas ainda em campo, seguida da seca/estiagem. As 

províncias da zona sul tinham maior parte de agregados familiares ainda com culturas de milho 

ainda em campo, Inhambane (20%), Gaza (29%) e Maputo Província (53%). Quanto as culturas de 

feijões e amendoim as províncias de Zambézia com 73%, Sofala 58% e Maputo Província 45% é 

que tiveram maior percentagem de agregados familiares que reportaram ter essas culturas ainda em 

campo. Relativamente as culturas de tomate, cebola, repolho e folhas em todas as províncias do país 

a maioria dos agregados familiares reportou ter essas culturas ainda em campo. No concernente a 

reservas de semente que será usada para próxima campanha agrícola todas as províncias excluindo 

Tete, Inhambane, Gaza e Maputo Província tinham maior parte de agregados familiares com 

reservas de semente de milho, enquanto que as províncias de Nampula (78%) e Zambézia (74%) 

tinham maior proporção de agregados familiares com reservas de leguminosas. 

Fig.3.1.1:Percentagem de agregados 

familiares que tinha colhido milho até à data 

do inquérito 

Fig.3.1.2:Percentagem de agregados familiares 

que tinha colhido feijões e amendoim até à 

data do inquérito 

 

  

                                                 
1
IPC=Classificação da Insegurança Alimentar e Nutricional Aguda em Fases. O IPC classifica a insegurança alimentar 

aguda em 5 fases: 1=normal, 2=estres, 3=crise, 4=emergência e 5=fome/catástrofe. A partir da fase 3 a assistência 

humanitária é urgente. 
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Olhando para a proporção dos agregados familiares que colheu milho, feijões e amendoim as 

províncias de Niassa, Nampula, Manica e Sofala apresentaram melhor quadro em termos de 

proporção de agregados familiares que colheu estas culturas. A percentagem de agregados 

familiares que colheu o milho variam de 92 a 96% e para as culturas de feijões e amendoim 

percentagens variam de 91 a 94%. A província de Maputo Província é que tem menor proporção de 

agregados familiares que colheu milho e feijões e amendoim 47 e 42% respectivamente. Fazendo 

uma comparação da produção do milho pelos agregados familiares da presente campanha em 

relação a campanha passada, nas províncias de Niassa, Zambézia e Sofala, a maior parte dos 

agregados familiares afirmou que nesta campanha a produção do milho foi maior.  

Fig.3.1.3: Comparação da produção do milho pelos agregados 

familiares em relação a campanha passada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazendo uma comparação da produção do milho em relação ao ano passado as províncias de 

Niassa, Zambézia e Sofala é que registaram as maiores percentagens de agregados familiares que 

afirmaram que na presente campanha a produção foi maior comparativamente a campanha passada. 

Cabo Delgado tem maior percentagem de agregados familiares que afirmou que a presente 

campanha foi má comparando com a campanha passada. 

3.1.1 Pragas nas culturas  

Na presente avaliação foram colocadas questões que visaram saber sobre o tipo de pragas e seu 

impacto na produção de diversas culturas. 

 Os tipos de pragas que foram abordadas durante o inquérito foram a lagarta do funil do milho, rato 

do campo, gafanhoto elegante e broca do colmo, por terem sido as mais reportadas pelos agregados 

familiares nos últimos inquéritos feitos pelo SETSAN. Olhando para a distribuição do nível de 

afectação das pragas por província importa referir que a lagarta do funil do milho teve maior nível 

de efectação nas províncias de Cabo-Delgado 41% e Tete 38%, o rato do campo em Gaza 44%, 
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gafanhoto elegante em Niassa 9,3% e a broca do colmo nas províncias de Niassa 16% e Inhambane 

18%. 

Quanto ao nível de afectação das culturas, as províncias de Gaza e Niassa têm maior proporção de 

agregados familiares que reportou que as suas culturas sofreram pragas ou doenças ainda em campo 

73 e 68% respectivamente. Olhando somente para as culturas de milho, feijões e amendoim quanto 

ao nível de afectação, dados mostram-que a província de Gaza tem maior proporção de agregados 

familiares que teve suas culturas afectadas 50 e 30% respectivamente.  

3.2.Acesso a Alimentos 

Em condições normais as principais fontes de alimentos para as zonas rurais são a produção própria 

e remessas e nas zonas urbanas é a compra no mercado, sendo que a assistência alimentar ganha 

importância em casos de défice alimentar e ocorrência de choques. A compra de alimentos básicos 

como cereais, mandioca, batata-doce, feijões e amendoim aumenta à medida que as reservas de 

produção própria diminuem. As Figuras.3.2.1.1 e 3.2.1.2 apresentam a duração de reservas de 

milho, feijões e amendoim da produção própria prevista pelos agregados familiares. 

Fig.3.2.1.1:Duração de reservas de milho que os 

agregados familiares possuíam no momento do 

inquérito 

 

Fig.3.2.1.2: Duração de reservas de feijões e 

amendoim que os agregados familiares possuíam no 

momento do inquérito 

  

 

Quanto maior for o número de meses que as reservas alimentares dos agregados familiares vão 

durar maior será a sua estabilidade no consumo. Olhando para as reservas de milho, as províncias 

de Cabo Delgado, Nampula, Manica, Inhambane e Gaza apresentaram uma maior percentagem de 

agregados familiares, acima de 50%, com reservas que esperam durar até 3 meses, a província de 

Tete com 5% é a que tem maior parte de agregados familiares com reservas que vão durar mais de 

12 meses. 

Relativamente as culturas de feijões e amendoim todas as províncias excluindo Nampula 41% e 

Maputo Província 38% tem maior proporção de agregados familiares com reservas que esperam 
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durar até 3 meses, Nampula com 3% tem maior proporção de agregados familiares com reservas 

que vão durar mais de 12 meses. Indicando que a situação será estável até Dezembro de 2018 em 

termos de consumo de cereais e leguminosas. 

3.3. Consumo Alimentar 

Para avaliar o consumo alimentar, os agregados familiares foram questionados sobre os meses em 

que tiveram dificuldades no acesso a alimentos suficientes. Os meses de Fevereiro (75%) e Março 

(73%) foram críticos para a maioria dos agregados familiares de Nampula, Abril para os agregados 

familiares de Sofala 51% e Maputo província 52% e os restantes meses Maio 55%, Junho 62% 

Julho 66% e Agosto 62% foram críticos para a província de Maputo. Os meses de Outubro a Março 

são conhecidos como meses de fome, por ser neste período em que as reservas da produção própria 

escasseiam devido à sazonalidade da produção, dados deste inquérito revelam que maior parte dos 

agregados familiares tem reservas de milho e leguminosas que vão durar até 3 meses, isto é até 

Dezembro. 

Quanto ao número de refeições que os membros dos agregados familiares  maiores de 18 anos 

tiveram no dia anterior à entrevista, a província de Cabo Delgado apresentou maior número de 

casos de adultos que tiveram apenas uma refeição (15%), enquanto Zambézia (59%), Manica (61%) 

e Sofala (60%) apresentaram um número maior de adultos que tiveram 3 ou mais refeições, tabela 

3.3.1 abaixo. 

Tabela 3.3.1: Número de refeições passadas por adultos 

Maiores de 18 anos no dia anterior ao inquérito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No geral olhando para a Fig. 3.3.1, em todas as províncias houve um aumento de agregados 

familiares com consumo adequado no período pós-colheita de 2017 a 2018, não obstante houve 

uma redução significativa de agregados familiares com dieta adequada na ordem de 6% na 

província de Manica. Relativamente ao consumo inadequado fig.3.3.2 a província de Gaza é que 

apresenta uma situação preocupante, pois dados mostram que a percentagem de agregados 

Províncias 

Uma 

refeição ou 

menos 

Duas refeições 
Três ou mais 

refeições 

Niassa 5 43 52 

Cabo Delgado 15 54 30 

Nampula 2 57 41 

Zambézia 2 40 59 

Tete 5 43 52 

Manica 2 37 61 

Sofala 6 34 60 

Inhambane 7 47 45 

Gaza 12 53 36 

Maputo Província 

Maputo Cidade 

8 

7 

42 

37 

50 

56 
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familiares com consumo inadequado passou de 10% durante o período pós-colheita de 2017 para 

14% em 2018. 

Fig.3.3.1: Percentagem de agregados familiares 

com dieta adequada durante o período pós-

colheita em 2017 e 2018  

Fig.3.3.2: Percentagem de agregados familiares 

com dieta pobre durante o período pós-colheita 

em 2017 e 2018 

  

 

As fontes de alimentos consumidos pelos agregados familiares na semana anterior às entrevistas 

variam por província. No geral para as províncias do norte e Centro tem como principal fonte de 

cereais a produção própria enquanto que para as províncias do sul, com maior incidência nas 

províncias de Maputo (95%) e Maputo Cidade (98%) a principal fonte foi a compra no mercado. 

Relativamente à fonte de feijões e amendoim, a produção própria teve maior expressão nas 

províncias da zona norte incluindo Sofala na zona centro, na zona sul e nas restantes províncias da 

zona centro predomina o consumo de feijões e amendoim adquiridos nos mercados. 

Fig. 3.3.3: Fontes de cereais consumidos na 

semana anterior às entrevistas 

Fig.3.3.4: Fontes de feijões e amendoim 

consumidos na semana anterior às entrevistas 
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3.4.Estratégias de Sobrevivência 

Devido à dificuldade no acesso de alimentos, os agregados familiares podem usar diferentes 

estratégias de sobrevivência tais como redução da quantidade nas refeições, redução do número 

refeições diárias ou o consumo de adultos para beneficiar as crianças, entre outras. A Fig. 3.4.1 

apresenta a percentagem de agregados familiares que usaram os diferentes tipos de estratégias de 

sobrevivência, para suprir o défice alimentar que enfrentaram na semana anterior às entrevistas. 

Fig. 3.4.1: Agregados familiares que usaram estratégias de sobrevivência (%) 

 

Olhando para a figura 3.4.1 acima, os resultados indicam que, as províncias de Maputo e Maputo 

Cidade apresentam maior proporção de agregados familiares que não adoptaram estratégias de 

sobrevivência 56 e 97% respectivamente, estes resultados sugerem que maior parte dos agregados 

familiares das províncias acima citadas conseguiram suprir as suas necessidades alimentares sem 

adoptar nenhuma estratégia. No geral a estratégia de estresse tem maior expressão em todas 

províncias, destacando-se Cabo Delgado e Zambézia ambos com (56%), Nampula (71%) e 

Inhambane (58%). A estratégia de estresse inclui práticas tais como vender bens domésticos, pedir 

dinheiro emprestado e gastar poupanças para adquirir alimentos. Relativamente a estratégia de crise, 

os dados revelam que foi mais usada nas províncias de Inhambane e Gaza ambos com 17%. Esta 

estratégia inclui práticas tais como a venda de bens produtivos, tirar crianças da escola e pedir 

esmola. Olhando para a estratégia de emergência, esta teve maior expressão na província de Sofala 

com 13%, a estratégia de emergência inclui práticas tais como alugar ou vender terreno, pedir 

esmola e vender últimos animais fêmeas entre outras. 

3.5.Água e Saneamento 

A água e saneamento são factores contribuintes para insegurança alimentar, no presente inquérito 

foram colocadas questões que visavam buscar as informações acerca do saneamento do meio dos 

agregados familiares. Em todas províncias mais de 50% dos agregados familiares têm latrinas, o 

hábito de partilhar a latrina com outros agregados familiares tem maior expressão na província de 

Tete (38%). 
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A lavagem das mãos antes de manusear os alimentos contribui significativamente para a redução 

dos casos de doenças por falta de higiene, no geral os agregados familiares em todas as províncias 

do país lavam as mãos antes de manusear os alimentos. Relativamente ao tratamento da água pelos 

agregados familiares para o consumo, as províncias de Sofala e Maputo Cidade têm maior 

proporção de agregados familiares que trata a água que usam para o consumo e o tipo de tratamento 

da água que é usado pelos agregados familiares é a fervura. 

Em geral, os resultados desta avaliação mostram que as províncias das zonas norte e sul tem maior 

proporção de agregados familiares que tem acesso a fontes de água seguras, destacando-se as 

províncias de Gaza (81%), Maputo Província (89%) e Maputo Cidade (99%), fazem parte de fonte 

de água segura (água canalizada, poço protegido furo com bomba manual, camião cisterna e água 

engarrafada ou mineral), olhando para o consumo de água de fonte insegura a província de Cabo 

Delgado é que apresenta maior proporção de agregados familiares (56%), fazem parte de água de 

fontes inseguras (poço não protegido, água de chuva, rio, riacho, lagoa, charco, nascente e caleiras) 

(fig. 3.5.1). 

Relativamente ao saneamento, no geral as províncias das zonas norte e centro tem mais de 50% dos 

agregados familiares que não tem acesso ao saneamento melhorado, a situação é mais crítica nas 

províncias de Niassa (93%) e Cabo Delgado (68%), no presente inquérito entendeu-se por 

saneamento não melhorado (o uso de latrinas tradicionais não melhoradas e fecalismo a céu aberto). 

As províncias de Maputo Província (76%) e Maputo Cidade (93%) apresentam maior proporção de 

agregados familiares que têm acesso ao saneamento melhorado (retrete com autoclismo, retrete sem 

autoclismo, latrina melhorada e latrina tradicional melhorada) (Fig. 3.5.2). 

Fig.3.5.1: Principal fonte de água usadas 

pelos agregados familiares 

Fig.3.5.2: Tipo de latrina usada pelos agregados 

familiares 

  

 



15 

 

4. INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL AGUDA 

4.1.Insegurança Alimentar Aguda (pessoas necessitando de intervenção humanitária 

imediata) 

Comparativamente a Julho de 2017 a situação de insegurança alimentar aguda dos agregados 

familiares piorou em Agosto de 2018, (período pós-colheita), pois o número de pessoas para 

resposta passou de 51.909 pessoas em Julho de 2017 para 814.727 pessoas em Agosto de 2018, mas 

este número ainda está abaixo das 1.423.031 pessoas que foram identificadas em Julho de 2016.  

A análise do IPC para o período de Setembro a Dezembro de 2018, identificou 1,780,512 pessoas 

em situação de crise (IPC fase 3) nas 11 províncias do país. Apenas a Província de Gaza tem 20% 

ou mais de pessoas em crise (22%) correspondente a 318,264, pessoas. As restantes províncias 

foram classificadas na fase 2 (20% ou mais em estresse) com excepção das províncias de Maputo 

Cidade e Niassa que foram classificadas na fase 1 (80% ou mais em insegurança alimentar mínima). 

Os locais com 20% ou mais da população em crise necessitaram de intervenções urgentes de 

assistência humanitária. 

Para resposta até Dezembro de 2018 foram priorizadas 814,000 pessoas em 31 distritos, necessitando de 

intervenções urgentes de assistência humanitária. E, para o período de Janeiro a Março de 2019 o 

número projectado é de 737,000 pessoas que poderão necessitar de assistência humanitária. 

 

Tabela 4.1.1: Número de pessoas necessitando de assistência humanitária  

Província InSAN Abril a 

Setembro de 

2018 

InSAN Outubro a 

Dezembro de 2018 

InSAN Projecção 

(Janeiro a Março) 

de 2019 

Cabo Delgado SI 69,998 46,666 

Sofala 17,586 22,218 22,218 

Gaza 178,482 318,264 289,331 

Inhambane 30,288 44,905 74,841 

Tete 305,121 359,342 304,059 

Total 531,477 814,000 737,000 

 

Ainda na Tabela 4.1.1 pode-se ver uma redução de 814.000 para 737,000 pessoas para o período Janeiro à 

Março de 2019 que poderão necessitar de assistência humanitária, tendo em conta a previsão do índice de 

satisfação das necessidades hídricas nas culturas, neste período, apresentarem boas perspectivas, seguido de 

colheitas verdes a partir de Fevereiro de 2019 em algumas regiões. A tabela número 1 dos anexos a presenta 

a relação de números de pessoas a assistir por distrito. 
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4.2.Nutrição 

A informação que a seguir se apresenta sobre nutrição é indicativa considerando que a amostra para 

levantamento de dados não foi estatisticamente representativa a nível provincial. Estes dados são 

reportados dada a necessidade e importância de ter dados desagregados para planificar e 

implementar intervenções de assistência aos grupos vulneráveis avaliados. 

4.2.1. Estado Nutricional das Crianças dos 6-59 meses 

A desnutrição aguda tem maior expressão nas províncias da Cabo Delgado e Manica e menor 

expressão na província de Inhambane (Tabela 4.2.1). Contribuem para a desnutrição aguda vários 

factores que vão desde imediatos (consumo inadequado de alimentos e doenças), subjacentes 

(acesso inadequado aos alimentos, cuidados inadequados à mãe e criança, fraco acesso aos serviços 

de saúde, ambientes não saudáveis). 

A desnutrição aguda grave tem maior expressão nas províncias de Zambézia e Tete. 

Refira-se que a Província de Manica, embora tenha alto nível de desnutrição aguda e aguda 

moderada, apresentou a menor prevalência de desnutrição aguda grave 0,8%. Todas as Províncias 

apresentam casos de desnutrição aguda grave. 

Tabela 4.2.1:Percentagem de desnutrição aguda em crianças por província 

 

Províncias 

 

Total de 

crianças 

 

Desnutrição Aguda 

Geral 

 

Desnutrição Aguda 

Moderada 

 

Desnutrição Aguda 

Grave 

 

Niassa  310 2,6 1,3 1,3 

Cabo Delgado 259 5,4 3,1 2,3 

Nampula 396 3 1,8 1,3 

Zambézia 290 2,8 0,3 2,4 

Tete 

Manica 

194 

255 

4,6 2,1 2,6 

5,5 4,7 0,8 

Sofala 538 4,5 3,3 1,1 

Inhambane 150 1,3 0 1,3 

Gaza 187 2,1 1,1 1,1 

Maputo Província 261 3,1 1,1 1,9 

Maputo Cidade 178 2,8 1,1 1,7 

 

4.2.2. Alimentação Infantil e Doenças em Crianças dos 6-23 meses 

Peso embora tenha sido registado ligeira melhoria na qualidade da dieta do agregado familiar em 

geral, olhando para os dados de Julho de 2017 e Agosto de 2018 dados do SETSAN, os indicadores 

de alimentação infantil estão em níveis relativamente baixos, com destaque para a dieta mínima 

aceitável cujas prevalências mais baixas (abaixo de 10%) foram registadas nas províncias de Cabo 

Delgado (0,9%), Zambézia (7,6%), Tete (1,5%), Manica (3,7%), , Inhambane (4,2%) , Gaza (1,2%) 

e Maputo Província (5%) (tabela 4.2.2.1), refira-se que as províncias de Niassa, Cabo Delgado, 

Manica e Sofala tiveram baixas proporções de agregados familiares com dieta adequada. 
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 Tabela 4.2.2.1: Situação de alimentação infantil em percentagem 

 

Rela

tiva

ment

e à 

prev

alên

cia 

de 

doen

ças 

com

o as 

diarreias, disenteria, febre e tosse em crianças dos 6-59 meses, nas últimas duas semanas anteriores 

ao inquérito, pode-se observar que no geral há mais ocorrência de febre e tosse e menos casos de 

disenteria. A diarreia teve maior expressão nas províncias de Niassa (32,7%) e Gaza (30,1%), 

enquanto que a disenteria teve maior expressão em Cabo Delgado (5,4%) e Manica (5,1%) e a febre 

teve maior expressão em Nampula (50,3%) (tabela 4.2.2.2). 

Tabela 4.2.2.2: Prevalência de doenças em crianças dos 6-23 meses 

 Províncias Diarreia Disenteria Febre Tosse 

Niassa 32.7 8 45.2 48.1 

Cabo Delgado 22.2 5.4 47.9 38.9 

Nampula 

Zambézia 

21.4 

16.3 

7 

1.4 

50.3 

41 

37.1 

31.6 

Tete 16.6 2.1 34.2 43 

Manica 9.7 5.1 16 18.7 

Sofala 15.9 2.5 34.6 43.8 

Inhambane 12 2.7 33.3 40.7 

Gaza 30.9 9 42.6 60.1 

Província de Maputo 20.2 3.5 26.5 44.4 

Maputo Cidade 24.2 1.1 27.5 42.1 

 

4.3. Constatações 

 No período de Outubro a Dezembro de 2018, a situação da segurança alimentar e nutricional está 

garantida sob ponto de vista de disponibilidade de alimentos. No entanto, olhando ao nível de 

distrito, há 31 distritos das províncias de Cabo Delgado, Sofala, Tete, Inhambane e Gaza onde há 

pessoas que precisam de assistência humanitária para redução do défice alimentar e protecção de 

formas de vida num total de 814,000. 

 A projecção para o período de Janeiro a Março de 2019 indica que 737,000 pessoas, que 

precisarão de assistência humanitária para redução do défice alimentar e protecção de formas 

de vida.  

 Províncias 
Diversidade 

Mínima da Dieta 

Frequência Mínima 

de Refeições 

Dieta Mínima 

Aceitável 

Niassa 44.4 7.7 23.1 

Cabo Delgado 7.1 5.0 0.9 

Nampula 46.4 5.5 11.1 

Zambézia 32.2 3.5 7.6 

Tete 8.8 5.5 1.5 

Manica 13.2 2.4 3.7 

Sofala 25.9 3.7 11.8 

Inhambane 9.4 1.2 4.2 

Gaza 11.8 5.4 1.2 

Província de Maputo 15 4.5 5 

Cidade de Maputo 59.1 69.0 43.2 
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 Em relação à diversidade da dieta nas 24horas (HDDS) antes da entrevista, todas as províncias 

apresentam mais de 90% de agregados familiares com dieta alta. Quanto à dieta com baixa 

diversidade Gaza é que tem maior percentagem de agregados familiares que consumiram até dois 

grupos de alimentos com 6,1%, as restantes províncias apresentam percentagens abaixo de 2% de 

agregados familiares que consumiram apenas 2 grupos de alimentos. 

 Relativamente ao consumo alimentar (FCS) dos agregados familiares na última semana anterior 

ao inquérito no geral em todas províncias mais de 70% de agregados familiares teve dieta 

adequada. 

 Nas províncias de Nampula (84,9%) e Inhambane (81,3%) a maioria dos agregados familiares 

usou estratégias de sobrevivência para reduzir o défice de consumo alimentar. 

 Olhando para as reservas de milho as províncias de Cabo Delgado, Nampula, Manica, Inhambane 

e Gaza apresentaram uma maior percentagem de agregados familiares, acima de 50%, com 

reservas que esperam durar até 3 meses.  

 Relativamente as culturas de feijões e amendoim todas as províncias excluindo Nampula 41% e 

Maputo Província 38% tem maior proporção de agregados familiares com reservas que esperam 

durar até 3 meses 

 No geral em todas as províncias, constata-se que mais de 60% dos agregados familiares 

consomem água proveniente de fontes seguras (torneiras, poço protegido e furos com bomba 

manual) excepto as províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula e Zambézia. 

4.4. Desafios 

Para proteger as formas de vida, aumentar a resiliência e reduzir o défice alimentar dos agregados 

familiares que se encontram em insegurança alimentar, são dadas as seguintes recomendações. 

 Mobilizar as famílias para a diversificação das fontes de rendimento; 

 Mobilizar as famílias para a produção e consumo diversificado dos alimentos; 

 Reforçar acções com vista ao melhoramento das condições de água e saneamento do meio; 

 Facilitar ao agricultor o acesso às linhas de crédito disponíveis a taxas de juros baixas e 

sustentáveis; 

 Facilitar os agricultores em sementes certificadas e diversificadas e insumos agrários; 

 Promover a produção de culturas resilientes às mudanças climáticas; 

 Monitorar e capacitar extencionistas em metodologias de controlo de pragas e doenças; 
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 Prestar assistência humanitária às famílias com défice alimentar sem capacidade de 

recuperar até a próxima campanha; 

 Formar as famílias em matérias de agroprocessamento de hortícolas e tubérculos; 

 Construir ou reabilitar as vias de acesso para o escoamento dos produtos agrícolas; 

 Continuar a promover a educação alimentar e nutricional às comunidades. 

 Difundir atempadamente as previsões climáticas sazonais do País para os produtores 

conhecerem as condições que se espera ter na próxima campanha agrícola 2018/19; 

 

 Promover feiras agropecuárias e trocas comerciais para incentivar a venda de produtos agrícolas 

locais e aumentar a disponibilidade de produtos em falta na zona; 

 Intensificar acções de educação alimentar e nutricional, com destaque para demonstrações de 

culinária, sobre uso, preparação e benefícios de alimentos principalmente para crianças; 

 Difundir melhores tecnologias de conservação pós-colheita para melhorar as condições de 

armazenamento de produtos de modo a reduzir as perdas pós-colheita; 
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5. ANEXO 

Tabela 1: Número para resposta no período de Setembro à Dezembro de 2018 

Província Distrito  População 2017 Números prioritários para intervenção 

Cabo Delgado 

Macomia 116405                 33,757  

Quissanga 50174                   5,017  

Mocimboa da Praia 123975                 13,637  

Nangade 88995                 16,909  

Total Cabo Delgado               379,549                  69,321  

Tete 

Cahora-Bassa 132,972                 66,486  

Changara 128,453                 32,113  

Chiuta 103,875                 32,201  

Doa 87,913                 43,957  

Magoe 91,313                 41,091  

Marara 74,659                 31,357  

Chifunde 155,210                 26,386  

Moatize 343,546                 54,967  

Mutarara 207,480                 31,122  

Total Tete           1,325,421                359,680  

Sofala 
 Chemba 87,925                 17,585  

 Maringue 98,828                   4,941  

Total Sofala               186,753                  22,526  

Inhambane 

 Funhalouro 44,336                 11,527  

 Panda 38,989                   8,967  

 Mabote 51,846                 12,962  

Massinga 228,437                 11,422  

Total Inhambane               363,608                  44,878  

Gaza 

 Chibuto 220,980                 88,392  

 Chicualacuala 27,456                 11,532  

 Chigubo 23,247                   9,764  

 Guija 93,928                 46,025  

Mapai 29,833                 12,530  

Massangena 21,965                   7,248  

Massingir 37,300                 14,547  

Mabalane 43,883                 17,553  

Mandlakaze 140,588                 22,494  

Limpopo 152,053                 22,808  

Chókwè 240,244                 33,634  

Chongoene 121,495                 17,009  

Bilene 150,554                 15,055  
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Total Gaza           1,303,526                318,591  

Total 5 Províncias           3,558,857                814,000  

 

Tabela 2: Números para resposta no período de Janeiro à Março de 2019 

Província Distrito População 2017 Números prioritários para intervenção 

Cabo Delgado 

Macomia 116405                 23,281  

Quissanga 50174                   3,512  

Mocimboa da Praia 123975                 11,158  

Nangade 88995                   8,900  

Total Cabo Delgado               379,549                  46,850  

Tete 

Cahora-Bassa 132,972                 59,837  

Changara 128,453                 30,829  

Chiuta 103,875                 31,163  

Doa 87,913                 43,077  

Magoe 91,313                 40,178  

Marara 74,659                 30,610  

Chifunde 155,210                 21,729  

Moatize 343,546                 24,048  

Mutarara 207,480                 22,823  

Total Tete           1,325,421                304,294  

Sofala 
 Chemba 87,925                 17,585  

 Maringue 98,828                   4,941  

Total Sofala               186,753                  22,526  

Inhambane 

 Funhalouro 44,336                 17,734  

 Panda 38,989                 11,697  

 Mabote 51,846                 18,146  

Massinga 228,437                 27,412  

Total Inhambane               363,608                  74,990  

Gaza 

 Chibuto 220,980                 83,972  

 Chicualacuala 27,456                 10,982  

 Chigubo 23,247                   9,531  

 Guija 93,928                 44,146  

Mapai 29,833                 11,933  

Massangena 21,965                   7,029  

Massingir 37,300                 13,801  

Mabalane 43,883                 16,676  

Mandlakaze 140,588                 16,871  

Limpopo 152,053                 22,808  

Chókwè 240,244                 26,427  
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Chongoene 121,495                 13,364  

Bilene 150,554                 10,539  

Total Gaza           1,303,526                288,079  

Total Nacional           3,558,857                737,000  

 

 

Figura 1: Mapa de distritos prioritários 
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Tabela 3: Áreas mais Afectadas que Necessitam de Intervenção 

Provincias Distritos Posto Afectado Aldeia/comunidade 
Causas de 

InSA 

Cabo 

Delgado 

Macomia Sede Namigure, Machova e Nanjara 

Acção de 

Malfeitores 

Macomia Mucojo Rueia e Ningaia, Naunde e Litamanda Velha 

Macomia Quiterajo Gaza, Ibo e Dois Mil 

Mocimboa da 

Praia   Malindi, Makhulo, Chitolo e Mbau 

Nangade Ntamba Nkonga e Chianga 

Quissanga 
  Namaluco, Cajembe e Nancaramo 

Sofala 

Chemba 

Chemba, Chiramba 

e Mulima   

  

Maringue Nhamapaza Regulado de Maneca (Fusa 2, Missano e Nhazua) 

Maringue Canxixe,  Senga-senga, Mucoco, Medja, Tucuta e Samater 

Inhambane 

 Funhalouro Tome Tsenani e Tome  

 Funhalouro Sede Copo 

 Panda Urrene sede 

Djodjo, Macavelane, Machoque, Nhanombanhane, 

Matumbane e Chenguissa 

 Panda Mawayela Chivalo 

 Mabote Sede  Tissolo, Maloca, Macuacua, Seracao e Chichngue 

 Mabote Chitanga  Tsumbo 

 Mabote Maculuve Mechissu, Chichocane e Meo 

Massinga   Lionzuane e Chicomo 

Gaza 

Chibuto 

Alto Changane Maqueze, Funguane e Alto Changanine 

Changanine Hate/ Hate, Changanine 

Godide Chipadja, Godide 

Chaimite Tlhatlhene 

Chigubo 
Ndindiza Ndindiza, Nhanale 

Zinhane Saute, Zinhane 

Mapai 
Mapai Sede 16 de Junho, Mepuzi 

Machaila  sede Hariane, Machaila sede 

Guija 

Nalaze sede Nalazi Sede, Mbalavala 

Mubangoene Mpelane 

Chibabel Chimbembe, Nzindzene 

Massangena 
Massangena Sede Cufamune, Mabonzo, Mapanhe, M.Sede 

Mavue Mavue Sede, Siqueto, Mucambene, Muzamane   

Chicualacual

a 

Sede Eduardo Mondlane, Chitanga 

Pafuri Makandazulu, Mbuzi, Chicualacuala Rio 

Mabalane 

Sede SEDE, Nhatimamba, Tsocate 

Combomune C. Estacao, C. Rio 

Ntlavene Ntlavene, Chipsopswe 
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Massingir 
Sede 

Tihovene, Marrenguele, Cubo, Canhane, Chinhangane, 

Ringane 

Mavoze Mavoze, Machamba, Chibotane 

Zulu Zulo, Chitar, Mucatine 
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Tabela 4: Áreas mais afectadas na Província de Tete  
Distrito Dôa Chiuta Marara Cahora Bassa Mágoè Changara

Povoações Camphata Matambo Manje Cachembe sede Nhauliri Zambeze 1 Chicomphende

Camphata Sede Chacalanga Chowe Calue Demera

Chazia Chipondue Catua Calue 2 Muchena

Chiganga Nhansanga ponte Cachumbo Changua Carata

Chiguma Chitimbo Chissica Massala

Chinsatho Cataxa Nhakhuma Missao

Chiriza - 1 Lumadzi Nhacamba Mulinje sede Chibue

Chiriza - 2 Nhamajanela Nhambuizo Zambeze 2

Chueza Sede Nhamadzanidzani Nhansanga Luia sede

Fortuna Matalhao Muchamba Mereque Mone

Fortuna Sede Nhansanga sul Nhagumbe Nhambia Tchodo

Fortuna Jambo Marara Centro Nalissumbi Phandue

Gundane Mankhomba Caho Chanchimbue

Manguale Cambewe 1 Boroma Matimbe

Massenga Cambewe foz Cangudze Mphandue

Mbira Kanfico Calangache Nhacatuli

Mitacha Chimunda Candodo Cabvewe

Mpane Catoe Nhansugue Mapalo

Mualancande Chipenvo Chithando Nhabando

Nchacha Kazula Nhanphumbudza Josina Machel Chicomola

Nchiwatiwa Chacocoma Cawira A Nhadandaro

Nduza Chirodzi Nsanangue Cawira B Cadzawe

Nhacamba Ponte 8 Vale de Chitima Cadaque

Nhacamwanze Ponte 9 Cadongolo Nsolowamunthu

Nhamajonga Caconde phata Catondo Chissalo

Nhambulo Cagarafa 25 de Junho Chingale

Nhangona Nfigo Cabvewe 1o de Maio Chimbudzi

Nhansima Nhamassichir Emilio Guebuza Mucumbura sede

Sabandar - 1 Nhabulepule Nhabando sede Cassinaucusse

Sabandar - 2 Matambo Calonda Mapiahanda

Chacue Dzimica montanha Bungue Thambue 1&2

Chambwera Nhamagondo Macacate Juliasse

Chandigwera Chacalanga Dzimica Chinda velha Cambototo

Joaque Matambo Nhangululu Chipalapala Nhamapuleti

Minez Nhanchinda Nhacapiriri Sede Cainaina

Missochi Salinhanga Tsatsabango Nhangome

Sabo Mufa-sede Cabvewe Mphende sede

Candjeza Kaunda Nhautreze Canguerewere Cazindira sede

Chambo Nkomadzi Chinoco Thuvi

Chanfuta Mitsanha Camanga Mutendedzi

Chassiteca - 1 Camanga Cavulancie Catowa 1&2

Chassiteca - 2 Mulatho Nhamidzi Capseta

Chicula Cassichir Chissua Camuankhucu

Chidodo Samora-Machel Chirodzi ponte Daque sede

Chipembere Nkolondo Chinhanda Cazewe

Chissuamatanga Nfhema Chicoa Nova Chathibo

Depete Boroma-sede Matungulo

Doa - Sede Massecha

Dzimba - 1 Maroeira

Dzimba - 2 Nhandoa

Januario Nhantalala

Jeque Chiguamainza

Katarina Bairro Unidade

Lampiao Bairro Planalto

Malemia Thaka

Manga Dinthi

Manjacapolo Nhagotamo

Mapingo Nhanchenje

Miquecha Dzunsa 

Mpumba

Muavi

Mulambi

Nhacavunguti
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6. RELATÓRIOS PROVINCIAIS 

6.1 Província de Niassa 

 

A situação de segurança alimentar na província de Niassa é mínima fase 1 do IPC. 

 

6.2 Província de Cabo Delgado 

 

A situação de segurança alimentar na província de Cabo Delgado é de estresse fase 2 do IPC. 

 

 

Causas da Insegurança Alimentar em Cabo Delgado 

 Início tardio, queda irregular e má distribuição da precipitação que afectou em parte o 

crescimento e desenvolvimento das culturas em alguns distritos da Província; 

 Ataque da praga da lagarta de funil do milho e o Besouro da folha de feijão nhemba, em 

parte teve algum peso na redução da produção; 

 Sazonalidade dos rios que atravessam alguns distritos da Província, dificultando nalgum 

momento as actividades desenvolvidas ao longo destes rios; 

 Ataques de homens armados (factor importante que contribuiu para a ocorrência da 

insegurança alimentar). 

Distritos mais afectados pela Insegurança Alimentar 

Distrito de Nangade: Posto Administrativo de Ntamba, localidade de Nambedo aldeia: Nkonga. 

Posto Administrativo de Ntamba, localidade de Nambedo, aldeia: Chianga. 

Distrito de Mocimboa da Praia: Aldeia de Malindi, Makhulo, Chitolo e Mbau. 

Distrito de Quissanga: Aldeias de Namaluco, Cajembe e Nancaramo. 

Distrito de Macomia: Posto Admnistrativo sede, aldeias de Namigure, Machova e Nanjara; 

Posto Admnistrativo de Mucojo, aldeias de Rueia e Ningaia e Naunde e Litamanda velha; Posto 

Admnistrativo de Quiterajo, nas zonas de produção de Gaza, Ibo e Dois Mil. 
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Desafios 

 Cessação de hostilidades militares para permitir o retorno de acções para melhoria da 

segurança alimentar; 

 Assistência humanitária alimentar; 

 Ensaio e alocação de pesticidas seguros para o controlo das pragas, especialmente para o 

Bezouro da folha do feijão nhemba e a lagarta do funil do milho; 

 Alocação de sementes melhoradas para dinamizar a produção e produtividade dos 

produtores; 

 Adopção de medidas de controlo das pragas usando pesticidas orgânicos ou naturais tais 

como margosa, piripiri e outras; 

 Máximo aproveitamento das zonas baixas, através da alocação de motobombas. 

6.3 Província de Nampula 

 

A província de Nampula foi classificada em situação de estresse (IPC fase 2). 

Causas da insegurança alimentar aguda 

 Má distribuição da precipitação;  

 Ataque da praga da lagarta do funil do milho, broca do colmo e rato do campo; 

 Fontes de água insuficiente para produção de hortícolas todo ano. 

 

Desafios 

 Preparar os produtores para a capacidade de resiliência às mudanças climáticas que se fazem 

sentir na província; 

 Incentivar uso de semente melhorada; 

 Maximizar a produção local de sementes; 

 Controlo de pragas e doenças, sobretudo a praga da Lagarta de Funil do milho; 

 Produção de hortícolas durante todo o ano; 

 Maximizar a produção em blocos para minimizar a insuficiência de técnicos extensionistas 

nos distritos; 
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 Maximizar o uso dos recursos hídricos para a agricultura; 

6.4 Província da Zambézia 

A província da Zambézia foi classificada em situação de estresse (IPC fase 2). 

 

Distritos mais afectados pela Insegurança Alimentar 

 Distrito de Quelimane: Localidades de Maquival, Zalala, Marrongane, Ioenge e Nangoela; 

   

 Distrito de Derre: Povoados de Macange, Namuno e Guerissa Sede; 

  

 Distrito de Chinde: Localidades de Temane (bairros de Faina, Centro e Tanque); Localidade 

de Mucuandaia (São domingos e Rio Mzatia);Localidade de Matilde (Sombo, Dembo e 

Massuvio, chacuma2); Localidade de Pambane (Nhamacarra, bairros Nhaimbo, Mucito e 

são Tome. 

 

Causas da Insegurança Alimentar Aguda 

 Início tardio, queda irregular e má distribuição da precipitação que afectou 

significativamente no crescimento e desenvolvimento das culturas, associando-se as altas 

temperaturas que se fizeram sentir durante o período, influenciando negativamente no 

calendário das sementeiras; 

 Doenças crónicas graves; 

 Ataque das pragas lagarta do funil do milho, lagarta invasora, gafanhoto elegante e anfidios 

nos distritos de Milange, Luabo, Mocuba, Mopeia, Namacurra, Namarroi, Gurue, Lugela, 

Ile, Derre, Chinde e Nicoadala, tendo afectado 2.209ha da cultura de milho, arroz, feijão 

boer, nhemba, soja, amendoim e mandioca;  

 Sazonalidade dos rios que atravessam o distrito, dificultando nalgum momento as 

actividades desenvolvidas ao longo destes rios. 

 

Desafios 

 Aquisição de sementes tolerantes ou resilientes a mudanças climáticas; 
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 Adopção de medidas de controlo das pragas usando pesticidas orgânicos ou naturais tais 

como margosa, piripiri e outras; 

 Adopção de medidas de controlo da doença de Febre Aftosa, tais como o controlo do 

movimento do gado e a venda em dias especiais em feira; 

 Máximo aproveitamento das zonas baixa, através da alocação de motobombas; 

 Necessidade de assegurar o acesso de alimentos nas zonas com baixo índice de reserva 

alimentar nos distritos de Chinde, Pebane, Nicoadala, Namacurra e Derre.  

 

6.5 Província de Tete 

Distritos mais afectados pela Insegurança Alimentar 

 Os distritos mais afectados são: Dôa, Cahora-Bassa, Changara, Chiuta, Mágoa e Marara. 

 

Causas da Insegurança Alimentar Aguda 

 

 Início tardio, queda irregular e má distribuição da precipitação; 

 Ataque de Pragas;  

 Na campanha agrícola 2017/18 cerca de 17575 famílias em Tete foram afectada pela Praga 

ex. Lagarta do funil do milho; 

 

Desafios 

 De uma forma geral assistir de modo multiforme as famílias afectadas; 

Especificas: 

 Agricultura: Intensificar a agricultura promovendo a irrigação de pequena de escala; 

o Implementar medidas de controlo integrado de pragas;  

o Promover o uso de sementes tolerantes a seca e sementes melhoradas;  

o Promover práticas agrícolas adaptadas às mudanças climáticas com vista a tornar as 

famílias cada vez mais resilientes, ex. agricultura de conservação. 

 Obras Púbicas: Reabilitar vias de acesso vicinais, desvio para Kazula em Chiuta 40km, 

Mukumbura a Zambeze 25 KM; 

o Melhorar o abastecimento de água potável. 
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 Saúde: Intensificar o programa de demonstrações culinárias;  

o Reforçar o programa de vigilância nutricional nas comunidades. 

 

6.6 Província de Sofala 

 

Distritos mais afectados pela Insegurança Alimentar 

 Distrito de Chemba: todo o distrito; Maringue: posto administrativo de Canxixe: localidade 

de Senga-senga; Vila Sede: localidade de Gumbalansai nos Regulados Mucoco, Medja; Vila 

Sede: Regulado de Tucuta e Samater; Posto Adminidtrativo de Nhamapaza: Regulado de 

Maneca (Fusa 2, Missano e Nhazua). 

 

Causas da Insegurança Aliimentar Aguda 

 Início tardio, queda irregular e má distribuição da precipitação que afectou 

significativamente no crescimento e desenvolvimento das culturas, associando-se as altas 

temperaturas que se fizeram sentir durante o período, influenciando negativamente no 

calendário das sementeiras; 

 Ataque da praga da lagarta do funil do milho em grade escala; 

 Conflito homem-fauna bravia (aparecimento de elefantes, hipopótamos e búfalos) que 

devastaram alguns campos de milho, abóbora, melancia, mapira entre outras culturas; 

 Ataques dos crocodilos dificultando em algum momento as actividades desenvolvidas ao 

longo dos rios.  

  

Desafios 

 Aquisição de sementes tolerantes ou resilientes a mudanças climáticas; 

  Monitoria contínua nos distritos de Chemba e Maringue; 

 Adopção de medidas de controlo das pragas usando pesticidas orgânicos ou naturais tais 

como margosa, piripiri e outras; 
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 Adopção de medidas de controlo da doença de new castle e febre aftosa, tais como o 

controlo do movimento do gado e a venda em dias especiais em feira; 

 Máximo aproveitamento das zonas baixa, através da alocação de motobombas; 

 Capacitação aos produtores em matéria de processamento e conservação de produtos 

localmente produzido e disponível; 

 Assistência humanitária alimentar. 

6.7 Província de Manica 

Distritos mais afectados pela Insegurança Alimentar 

 Macossa: Mussangadze, Catequenzai; 

 

 Tambara: Miteme (Buzua), Nhacalapho (Nhacafula); 

  

 Guro: Mandie, Mungari. 

 

     Causas da Insegurança Alimentar Aguda 

 Terras menos produtivas; 

 Pouca renda dos agregados familiares dificultando a aquisição dos alimentos disponíveis no 

mercado; 

 Subida de preço dos produtos alimentares (agro-pecuários). 

 

Desafios 

      Para todos os distritos: 

 Aproveitar as zonas baixas que tenham água para produzir comida; 

 Usar outras fontes de renda para aquisição de alimentos (venda de artigos de artesanato,  

 animais, ganho-ganho, trabalhos para o dinheiro ou comida pelo trabalhos, etc);  

 Assegurar o funcionamento das vias de acesso; 

 Assegurar que os mercados locais têm alimentos; 

 Usar sementes de culturas de ciclo curto. 

   

    

 Recomendações Específicas 

Machaze:  

o Potenciar o uso da castanha de cajú para obter dinheiro para aquisição de comida; 

o Usar as remessas. 

 

           Guro e Tambara: 
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o Potenciar a venda de animais; 

o Usar a pesca. 

 

 

 

6.8 Província de Inhambane 

Distritos mais afectados pela Insegurança Alimentar 

 Funhalouro: As localidades em InSAA que necessitam de assistência humanitária urgente 

são Tsenani e Tome no Posto Administrativo de Tome e a localidade de Copo no Posto 

Administrativo de Funhalouro sede; 

 Panda: As localidades que foram mais afectadas e que necessitam de assistência são as de 

Macavelane, de Djodjo e parte das localidades de Machoque e Chivalo (Urrene sede, 

Nhanombanhane, Matumbane e Chenguissa); 

 Massinga: As localidades que foram mais afectadas e que necessitam de assistência são as 

de Lionzuane e Chicomo; 

 Mabote: As comunidades mais afetadas estão situadas nas localidades de Mussengue, 

Mabote Sede (povoado de Tissolo, Maloca, Macuacua, Seração e Chichngue), Chitanga 

(Chitanga sede, povoado de Tsumbo) e Maculuve (Mechissu, Chichocane e Meo), isto que 

esta estimado em uma área total de 750ha; 

Causas da Insegurança Alimentar Aguda 

 Fraca queda pluviométrica e irregularidade na sua distribuição (598 mm); 

 Pragas de Lagarta do funil do milho e broca do colmo; 

 Subida de preços dos produtos alimentares; 

 Fraca precipitação registada durante a campanha agrária 2017/18, com apenas apenas 532,3 

mm; 

 Degradação das vias de acesso na maior parte das localidades do distrito dificultam a 

transitabilidade encarecendo os produtos de primeira necessidade; 

 Garantir a vacinação de galinhas contra doença de New Castle. 
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Desafios 

 Introduzir programa comida pelo trabalho e de resistência às mudanças climáticas; 

 Garantir a vacinação de galinhas contra doença de New Castle; 

 Construção de sistemas multi-funcionais nas localidades propensas a estiagem para o seu 

aproveitamento na produção agrícola; 

 Apoiar os produtores no acesso aos insumos agrícolas com destaque para sementes (de ciclo 

curto tendo em conta a previsão de precipitação da SARCOOF) e pesticidas; 

 Melhorar a capacidade de recolha de informação sobre precipitação nas localidades; 

 Criar-se capacidades no distrito para o controlo e combate às pragas e doenças alocando os 

pesticidas, com realce para as drogas efectivas para a broca do colmo e lagarta de funil; 

 Alocação antepada de insumos agrícolas tais como: milho, feijões, amendoim e hortícolas 

variedades de ciclo curto). 

6.9 Província de Gaza 

Distritos mais afectados pela Insegurança Alimentar 

 Chibuto: Posto administrativo de alto Changane, Changanine, Godide, Chaimite; 

 Chigubo: Posto administrativo Ndindiza, Zinhane; 

 Mapai: Posto administrativo de Mapai Sede, Machaila Sede; 

 Guija: Posto administrativo de Nalaze sede, Mubangoene e Chibabel; 

 Massangena: Posto administrative de Massangena Sede e Mavue; 

 Chicualacuala: Posto administrativo de Sede e Pafuri; 

 Mabalane: Posto administrativo Sede, Combomune e Ntlavene; 

 Massingir: Posto administrativo Sede, Mavoze e Zulu. 

 

Causas da Insegurança Alimentar Aguda 

 Início tardio das chuvas, queda irregular, distribuição localizada, que assegurou o 

desempenho das culturas em campo nos distritos costeiros. O Comportamento das chuvas 

foi diferente nos distritos de Chigubo, Mabalane, Massingir, Chicualacuala, Mapai, Chibuto, 

norte de Guija; 

 Ataque da praga de lagarta do funil do milho e broca do colmo; 
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 Surto da febre aftosa em Chicualacuala, Limpopo, Bilene, Chokwe, Guija, Manjacaze, 

afectou na comunidade; 

 Interdição do movimento de todos os bi ungulados, produtos, subprodutos e forragens dos 

locais com surtos. 

Desafios 

 Distrito de Chibuto: Parceiros - PMA continuar com a multiplicação de estacas de 

mandioqueira, rama de batata-doce e socas de ananaseiro e distribuição as comunidades.                                                                                                                                        

SDAE alocar pesticidas, semente, adubo, motobombas e charruas. Produtores: Sementeiras 

tardias e escalonadas, prospecção da lagarta do funil e alocação de pesticidas. Assistência 

alimentar as famílias mais carenciadas (PASP, PMA). Controle da Febre aftosa. 

 Distrito de Cchigubo: Parceiros - FAO vacinação de galinhas, expandir EMC e ECC (Escola 

na machamba do camponês e Escola no curral do criador com ênfase nas mudanças 

climáticas). Governo do distrito: monitorar povoados mais afectados e Solicitar assistência 

alimentar aos parceiros. Activar programas de Lanche escolar evitando desistências e casos 

de desnutrição. 

 Distrito de Mapai: SDAE e DPIC incentivar as feiras de comercialização de produtos 

agrários. SDAE incentivar os produtores a intensificar o cultivo nas zonas baixas. Parceiros 

apoio na aquisição de semente de ciclo curto, pesticidas motobombas. Produtores incentivar 

a produção nas zonas baixas. Depois da interdição: intensificar a venda de gado em regime 

de feiras; 

 Distrito de Guijá: Recomendações SDAE: formação em gestão de negócio associações de 

criação de frangos e cabritos. Sensibilizar criadores a semearem tarde e de forma 

escalonada. Parceiros: apoio em sementes e outros insumos nas EMCs, nas ECCs e nas 

intensificar demonstrações culinárias. Assistência alimentar, alocação de pesticidas, semente 

de milho de ciclo curto, rama de batata-doce. Depois da interdição: intensificar a venda de 

gado em regime de feiras. Apoiar na assistência alimentar, alocação de pesticidas, semente 

de milho de ciclo curto, rama de batata-doce, Governo do Distrito monitorar e 

operacionalizar regadio de Donga. 

 Distrito de Massangena: Parceiros continuar com a multiplicação de rama de batata-doce 

SDAE alocar pesticidas, semente, adubo, motobombas e charruas. Sementeiras tardias e 
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escalonadas, prospecção da lagarta do funil e alocação de pesticidas. Assistência alimentar 

as famílias mais carenciadas (PASP, PMA). Educar as comunidades para evitarem a venda 

massiva de reservas de milho. 

 Distrito de Chicualacuala: SDAE e DPIC incentivar as feiras de comercialização de 

produtos agrários. SDAE incentivar os produtores a intensificarem o cultivo nas zonas 

baixas. Depois da interdição: intensificar a venda de gado em regime de feiras. Monitorar 

povoados críticos e canalizar apoios através de parceiros. Parceiros apoio na aquisição de 

semente de ciclo curto, pesticidas, alocar motobombas, massificar o controlo de Newcastle. 

 Distrito de Mabalane: SDAE orientar os produtores a cultivarem nas zonas baixas Parceiros 

semente de milho de ciclo curto, incentivar produção de banana, controle de Febre Aftosa, 

Newcastle, educação nutricional nas escolas. Depois da interdição: intensificar a venda de 

gado em regime de feiras. 

 Distrito de Massingir: Parceiros continuar com a multiplicação de estacas de mandioqueira, 

rama de batata-doce e distribuição às comunidades. Educação processamento da mandioca. 

Alocação de pesticida para o controle da lagarta do funil e ratos. SDAE alocar pesticidas, 

semente, adubo, motobombas e charruas. Sensibilizar para sementeiras tardias e 

escalonadas, prospecção da lagarta do funil e alocação de pesticidas continuar com o 

controle de Febre aftosa. Assistência alimentar as famílias mais carenciadas. Intensificar a 

produção de blocos minerais nutritivos e apetizadores. Depois da interdição: intensificar a 

venda de gado em regime de feiras. 

6.10 Província de Maputo    

Distritos mais afectados pela Insegurança Alimentar 

 Distrito de Magude e Moamba. 

Causas da insegurança alimentar aguda 

 

 Distribuição irregular das chuvas durante a época chuvosa 2017/2018; 

 Ataque de pragas num total de 5.895 hectares, sendo cerca de 4, 653,7 hectares de lagarta do 

funil do milho; e 1.112,3 hectares de por ataque de ratos. 
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Desafios 

 Intensificar a agricultura de irrigação de pequena de escala; 

 Promover o uso de sementes tolerantes a seca, sementes melhoradas e de ciclo curto; 

 Promover práticas agrícolas adaptadas às mudanças climáticas com vista a tornar as famílias 

cada vez mais resilientes, ex. agricultura de conservação; 

 Intensificar o programa de demonstrações culinárias através dos Centros de Saúde e Feiras 

Agrárias. 

6.11 Província de Maputo Cidade 

Distritos mais afectados pela Insegurança Alimentar 

 Distrito KaMubukwana: Bairro de Inhagoia A. 

 Distrito Lhamankulo: Bairro de Aeoroporto B; 

 Distrito KaMaxaquene: Bairro Polana Caniço A; Bairro do Maxaquene A. 

 

Causas da Insegurança Alimentar Aguda 

 A subida de preços dos insumos agrícolas; 

 A escassez da precipitação; 

 Poucos extensionistas para minimizar o efeito das pragas nas hortícolas; 

Desafios 

 Aquisição de sementes tolerantes ou resilientes a mudanças climáticas; 

 Adopção de medidas de controlo das pragas usando pesticidas orgânicos ou naturais tais 

como margosa, piripiri e outras; 

 Criação de programas de geração de renda para os agregados familiares como criação de 

animais de pequeno porte, etc;  

 Assistência humanitária não alimentar que garanta o auto-emprego para os agregados 

familiares que se encontram na fase de crise com uma população de 22,024 podendo passar 

para 44,047 no período de Janeiro a Março se a situação não for resolvida;  
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 Necessidade de realizar demonstrações culinárias e educação alimentar. 

 

 

 

 


