
  
 

  

  

 

 

 

 

 

           
      

         
   

 

 
 

   

 
     

 

      
      

  
      

         
 

 

         
        

        
    

        
        

      
  

 

     
         

    
    
      

      
       

  
 

              
            

           
         

              
           

  
 

     

 
   

  

   

 
    

      
      

  

Fonte: FEWS NET 

Para mais informações sobre a escala de 
Severidade da Insegurança Alimentar da FEWS 

NET, consultewww.fews.net/FoodInsecurityScale 

Perspectiva da Segurança Alimentar em 
Janeiro a Junho de 2011 

MOÇAMBIQUE 

Destaques: 
Em geral, a segurança alimentar para as famílias rurais está estável. No entanto, 
cerca de 350 mil pessoas provenientes de famílias pobres nas zonas semi-áridas, 
áridas e remotas, precisam de assistência alimentar até a próxima colheita principal 
em Março. Estas famílias têm uma capacidade limitada de sobrevivência e foram 
afectadas por estiagem que levou ao fracasso/perda da produção agrícola na 
última época. 

Na Bacia do Zambeze, dependendo da magnitude/severidade, as cheias poderão 
afectar negativamente a produção agrícola, o que poderá reduzir a disponibilidade 
de alimentos para o ano de consumo (Abril 2011 a Março de 2012), embora a 
recuperação seja possível após as cheias. Os preços dos alimentos elevados 
limitarão o poder de compra das famílias dependentes do mercado, especialmente 
após o esgotamento das suas reservas de alimentos com as famílias pobres a 
necessitarem de assistência externa até Março. De Abril a Junho níveis moderados 
de insegurança alimentar continuarão, mas ocorrerão pequenas melhorias. 

Na Bacia do Limpopo, os preços elevados dos produtos alimentares, cheias e/ou 
chuvas irregularmente distribuídas, poderão limitar o acesso aos alimentos até a 
próxima colheita principal em Março/Abril. O poder de compra continuará 
problemático com preços dos alimentos a permanecerem acima da média. Isso 
prejudicará o acesso aos alimentos através de compras no mercado, especialmente 
para as famílias mais pobres que dependem de mercados e a ajuda externa será 
necessária até Março. Outras zonas preocupantes incluem as bacias de Maputo, 
Incomáti, Save, Búzi e Púngoè nas zonas sul e centro. 

Figura 1. Situação actual de segurança 

alimentar, Janeiro de 2011 

Nas zonas vulneráveis a ventos fortes e ciclones, como aquelas ao longo das zonas costeiras das províncias de Inhambane, Sofala, 
Zambézia, Cabo Delgado e Nampula, há probabilidade de ocorrência de ciclones até Abril. Ciclones com ventos fortes, chuvas 
torrenciais e tempestades na costa poderão causar perdas de vidas e danos em propriedades, comunicações e infra-estrutura. 
Ventos fortes podem arremessar objectos para o ar, causar danos em estruturas, destruição das culturas em desenvolvimento, 
danos aos pomares e árvores, e bloqueios de vias de acesso devido à queda de árvores ou detritos. Como resultado, as famílias 
poderão temporariamente mergulhar numa situação de insegurança alimentar como resultado da perda das suas reservas e 
acesso limitado aos mercados. 

Calendário sazonal e de eventos críticos 

Fonte: FEWS NET 

FEWS NET Washington A FEWS NET é uma actividade financiada pela USAID. As opiniões FEWS NET Mozambique 
1717 H St NW expressas nesta publicação não reflectem necessariamente a opinião da 

Tel: 258 21 460588 
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional ou do Washington DC 20006 

mind@fews.net Governo dos Estados Unidos..info@fews.net 

www.fews.net/mozambique 

http://www.fews.net/FoodInsecurityScale
www.fews.net/mozambique
mailto:info@fews.net
mailto:mind@fews.net
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Cenário de segurança alimentar mais provável de Janeiro a Junho 2011 

Zonas localizadas de insegurança alimentar moderada ainda estão presentes em partes do país que foram afectados pela 
seca e cheias de 2009/10. O Grupo de Avaliação de Vulnerabilidade (GAV) do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar 
e Nutrição (SETSAN) estimou em Agosto, que cerca de 350 mil pessoas de famílias mais pobres (a maioria vivendo em 
zonas semi-áridas, áridas e remotas com capacidade de sobrevivência limitada) necessitam de assistência alimentar até a 
próxima colheita principal em Março. O Programa Mundial de Alimentação (PMA) não possui recursos suficientes para 
atender plenamente à população carente. No entanto, começando em Janeiro deste ano, o PMA e seus parceiros 
conseguirão ajudar as pessoas em situação de insegurança alimentar em dez distritos que foram mais afectados pela 
estiagem que comprometeu a produção agrícola. Um total de 107 mil beneficiários receberá auxílio mensal através de um 
programa que combina actividades de geração de bens comunitários e alívio. Esta ajuda terminará em Março, e 
dependendo da disponibilidade de recursos, a assistência poderá ser alargada a outros distritos. As famílias em zonas semi
áridas estão a consumir os restos da sua própria produção, frutos e vegetais sazonais disponíveis complementados por 
compras no mercado. No entanto, os preços de alimentos básicos, incluindo o milho, arroz, feijão e amendoim ainda se 
encontram acima da média, o que limita o nível de acesso aos alimentos nos mercados. Em Maputo, um mercado de 
referência no sul, os preços mensais de milho em Dezembro estiveram a 28 por cento acima da média de cinco anos. No 
centro do país, a diferença entre o preço actual e médio de milho é ainda significativa em alguns lugares como na província 
de Manica, onde os preços do milho em Dezembro estiveram a 42 por cento acima da média. No norte, a diferença entre o 
preço do milho e a média manteve-se inalterada, com o preço corrente a cerca de 27 por cento acima da média. 

Segundo as informações da Direcção Nacional 
de Águas (DNA), a 13 de Dezembro, os níveis de 
água em Marromeu e Caia (Figura 2) tinham ido 
para além dos respectivos níveis de alerta, e no 
fim de Dezembro, Mutarara também estava 
acima do nível de alerta. De lá, a água 
aumentou de forma acentuada até atingir o 
nível mais alto em Mutarara a 31 de Dezembro, 
seguido por Caia a 1 de Janeiro, e Marromeu a 
3 de Janeiro. Posteriormente, os níveis de água 
estiveram abaixo do nível de alerta. Os três 
níveis mencionados acima fizeram com que as 
águas do rio transbordasse e inundasse as 
zonas planas. As enchentes cortaram 
temporariamente algumas estradas próximas e 
destruíram plantações, especialmente nas ilhas, 
mas não foram relatadas quaisquer perdas de 
vidas humanas. 

Figura 2. Localização de Zumbo, Tete, Mutarara, Caia, e Marromeu ao 

longo do Rio Zambeze 

Ainda estamos no início da época das cheias, exigindo-se, por conseguinte, um acompanhamento apertado por parte de 
todos os actores humanitários e agências especializadas. A bacia do Púngoè também estava em alerta, com níveis 
oscilatórios no Púngoè-Sul, onde o nível da água ultrapassou o nível de alerta três vezes, com inundações localizadas nas 
zonas de planície onde recentemente foram afectadas culturas recém semeadas. A Bacia do Limpopo está agora em estado 
de alerta uma vez que estação hidrométrica de Chókwe ultrapassou o nível de alerta de cinco metros. Existe um alto risco 
de inundações a jusante na Bacia do Limpopo (especialmente nas baixas de Guijá, Chókwè, Chibuto e Xai-Xai), devido às 
chuvas fortes locais combinadas com fluxos cada vez mais crescentes provenientes da África do Sul e aumentos de 
descargas da Barragem de Massingir. A descarga de Massingir em 27 de Dezembro foi de cerca de 120 metros cúbicos por 
segundo e a partir de 17 de Janeiro a descarga atingiu 2.000 metros cúbicos por segundo - um aumento de 1.700 por cento 
em 20 dias. O excesso de água também se regista mais ao sul, particularmente nas Bacias do Incomati e Maputo. Ambas as 
bacias já atingiram seus níveis de alerta em Magude e Madubula onde desalojaram as populações locais e danificaram 
culturas perto das margens dos rios. 
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Figura 4. Cenário mais provável de 

segurança alimentar, Abril-Junho 2011 

Fonte: NET FEWS 

Fonte: NET FEWS 

Para mais informações sobre a escala de 
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MOÇAMBIQUE 

Dado o potencial de inundações em várias bacias hidrográficas, nas zonas sul e 
centro do país, em 25 de Janeiro, o Conselho de Ministros declarou um alerta 
vermelho institucional. O Alerta Vermelho Institucional visa estabelecer uma 
harmonização efectiva e coordenada de diversas acções dos actores 
humanitários, ambos governamentais e parceiros, no processo de prestação de 
assistência humanitária à população afectada. No âmbito do Alerta Vermelho 
Institucional, o Centro Nacional de Operações de Emergência (CENOE) 
trabalhará 24 sobre 24 horas contando com a presença de representantes das 
instituições governamentais chave e representantes dos parceiros 
representados no CENOE. Note-se que o Alerta Vermelho Institucional difere de 
uma Situação de Emergência Nacional, que pode ser declarada pelo Presidente 
sob proposta do Conselho Coordenador de Gestão de Calamidades (CCGC) 
presidido pelo Primeiro-Ministro. 

Por outro lado, o início das chuvas trouxe o alívio há muito esperado para as 
zonas atingidas pela seca no sul e centro do país. A água é cada vez mais 
disponível para consumo humano e animal e as culturas estão se 
desenvolvendo satisfatoriamente, excepto nas zonas onde os campos foram 
inundados por chuvas excessivas/cheias. A melhoria do acesso à água também 
reduziu o tempo gasto pelas famílias em buscar da água dando-lhes mais 
tempo para cuidar das suas machambas e outros afazeres. No norte, as chuvas 
já começaram a cair em quantidades suficientes para satisfazer as necessidades 
agrícolas. Dadas as chuvas favoráveis e dimensão das sementeiras até o 
momento, é provável que a actual época agrícola seja mais produtiva do que o 
ano passado. 

Duas zonas preocupantes foram identificadas para o cenário da perspectiva 
de Janeiro a Junho: Partes da Bacia do Zambeze e partes da Bacia do Limpopo 

Para a Bacia do Zambeze, o SETSAN/GAV estimou que 89.190
1 

pessoas 
(principalmente famílias mais pobres nas zonas semi-áridas, áridas e remotas 
com capacidade de sobrevivência limitada) necessitam de assistência alimentar 
até a próxima colheita, em Março. Actualmente nenhuma ajuda alimentar foi 
canalizada para os necessitados já identificados. O PMA começará a assistir as 
pessoas mais vulneráveis este Janeiro, nos distritos de Caia, Mágoe e Tambara 
que foram os mais afectados pela estiagem que levou ao fracasso/perda de 
culturas durante a campanha 2009/10. Dois choques são susceptíveis de 
afectar as formas de vida das famílias da bacia do Zambeze, nomeadamente, 
cheias e preços dos alimentos altos. Existe grande probabilidade de ocorrência 
de cheias no período de Janeiro a Março, uma vez que modelos globais 
mostram que a época 2010/11 será influenciada pelas condições de La Niña. 
Historicamente, durante eventos La Niña, a região sudeste da África, regista 
condições mais húmidas do que o normal. O nível de danos dependerá da 
magnitude das cheias, mas há probabilidade de ocorrência de cheias 
moderadas a severas e isto vai afectar significativamente o acesso ao mercado 
e os preços. Cheias severas no período da projecção poderão ser semelhantes 

Figura 3. Cenário mais provável de 

segurança alimentar, Janeiro-Março 
2011 

1 
Este número se refere apenas a zona destacada. 

às de 2001 ou as recentes cheias de 2008, onde mais de 280 mil pessoas foram afectadas. Contudo, dado que durante as 
cheias de 2007 e 2008, a maioria das pessoas foram permanentemente evacuadas para lugares seguros, o impacto seria 
menos severo para a população. Evidências actuais mostram que o nível do rio já estão a subir na Bacia do Zambeze e a 
maioria das estações hidrométricas já se encontram em estado de alerta ou acima do nível de alerta. 

http:www.fews.net
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As descargas da Barragem de Cahora Bassa é ocasionalmente aumentada, de acordo com os requisitos técnicos e de gestão 
dos fluxos vindos a montante. Por outro lado, preços altos poderão reduzir o acesso aos alimentos por parte das famílias 
muito pobres, pobres e para as famílias médias, especialmente durante o resto da época de escassez (até Fevereiro), 
quando a maioria das reservas alimentares estará esgotada e a maioria das famílias recorrerão aos mercados como a 
principal fonte de alimentos 

Para a Bacia do Limpopo, a avaliação de Agosto do GAV estimou que cerca de 40.720
2 

pessoas necessitam de assistência 
alimentar até Março. Possíveis choques para esta zona incluem preços elevados dos produtos alimentares que podem 
reduzir o acesso aos alimentos para as famílias muito pobres e pobres, especialmente após o esgotamento das reservas de 
alimentos, quando a maioria das famílias recorre aos mercados como a sua principal fonte de alimentos. Os altos preços 
dos alimentos, para além dos padrões típicos sazonais, podem resultar da crescente pressão das indústrias moageiras e de 
ração, aumento dos preços dos combustíveis, inflação e choques sucessivos, em particular a seca, durante os últimos cinco 
anos. Outro potencial choque são as cheias que poderão ocorrer devido à influência das condições La Niña. As possíveis 
zonas a serem afectadas poderão incluir as zonas baixas do rio Limpopo, nos distritos de Massingir, Guijá, Chókwè, Bilene, 
Chibuto e Xai-Xai. Por fim, condições secas também são possíveis durante a principal época agrícola (Janeiro-Março) ou 
durante a segunda época (Abril-Agosto). As perdas de culturas poderão ser maiores em zonas dependentes do milho, como 
a zona Alta do Limpopo e a Sub-Zona do Baixo Limpopo. 

Nos cenários de cheias em ambas as bacias do Zambeze e Limpopo, as reduzidas oportunidades de trabalho agrícola nas 
áreas alagadas podem reduzir a renda para as famílias muito pobres e pobres que dependem dessas oportunidades para a 
geração de rendimento. No entanto, isso pode ser parcialmente compensado pelo aumento de oportunidades nas zonas 
altas, que não serão afectadas pelas cheias. O impacto das cheias poderá também incluir a destruição total ou parcial de 
estradas, pontes e outras infra-estruturas, resultando potencialmente num auemnto dos preços dos alimentos (em relação 
ao ano anterior), devido ao acesso limitado aos mercados e a sub-oferta de alimentos disso resultantes. O período de 
emergência aguda poderá durar duas ou mais semanas, com enfoque inicial na busca e salvamento, particularmente na 
Bacia do Limpopo, e operações de evacuação poderão ser necessárias para as populações deslocadas. O período de 
emergência com desalojamentos significativos poderá durar 1-2 meses ou mais, dependendo da magnitude/severidade das 
cheias. Adicionalmente, as cheias afectarão negativamente a qualidade da água potável para as comunidades afectadas 
forçando-as a consumir água contaminada, o que pode levar a surtos de doenças e propagação de cólera, diarreia e 
doenças cutâneas, em ambas as zonas. Os preços dos alimentos continuarão acima da média e poderão aumentar. O acesso 
aos alimentos nos mercados por parte das famílias muito pobres e pobres continuará a ser difícil, forçando-as a empregar 
estratégias de sobrevivência atípicas, a fim de satisfazer as suas necessidades alimentares mínimas, tais como o consumo 
de alimentos e água impróprios. No geral, a fase de recuperação deverá começar em Abril-Maio, com sementeiras da 
segunda época a ter lugar imediatamente após a retirada das águas com níveis de produção acima do normal esperados 
devido ao teor adequado de humidade nos solos. 

Em antecipação aos défices na oferta, ofertas suplementares dos mercados vizinhos fluirão aos mercados locais de Janeiro 
a Março se a infra-estrutura não for completamente destruída. A evacuação e prestação de assistência humanitária, 
incluindo abrigo, ajuda alimentar, cuidados de saúde e sanitários poderão ser necessários. A ajuda alimentar só será 
necessária nos locais directa e negativamente afectadas pelas cheias. É importante notar que só porque uma área sofreu 
perdas de culturas devido as inundações não significa que essa mesma área vai precisar de ajuda alimentar. Os principais 
factores que determinam a necessidade de ajuda alimentar são: o acesso a zonas altas (longe das inundações), a produção 
agrícola, a capacidade de compra de alimentos, assistência de familiares ou amigos, e capacidade de semear na segunda 
época. Em situações de emergência, os insumos devem ser imediatamente distribuídos gratuitamente para ajudar na 
recuperação rápida. O governo e parceiros deverão fornecer insumos agrícolas através de vários mecanismos, incluindo 
Feiras de Insumos em que os beneficiários seleccionados recebem insumos subsidiados. Para as famílias que têm parentes a 
trabalhar em centros urbanas e na África do Sul, as remessas irão provavelmente aumentar. De Abril a Junho, a actividade 
agrícola pós-cheiasl permitirá uma recuperação substancial da produção agrícola para todos os grupos de riqueza. A 
distribuição gratuita de sementes será crucial para sementeiras massivas. Os mercados vão começar a funcionar e as 
actividades económicas e agrícolas progressivamente voltarão ao normal. Supõe-se que as culturas da segunda época serão 

2 
Este número se refere apenas a zona destacada. 
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semeadas e que os agricultores terão acesso a sementes e instrumentos, obtidos através de seus próprios esforços, ou 
fornecidos como parte da resposta de emergência. 

Fora das áreas afectadas pelas cheias, de Janeiro a Março, a maioria das culturas cultivadas em áreas de sequeiro longe das 
zonas baixas não será afectadas pelas enchentes, embora chuvas fortes ou chuvas fracas podem reduzir a produtividade 
das culturas. As famílias pobres dependerão dos mercados, mas os preços limitarão o seu poder de compra. Para cobrir os 
défices, estas famílias provavelmente irão empregar estratégias de sobrevivência, incluindo: a venda de produtos 
naturais/florestais, como o capim, estacas para construção de casas, lenha, produção e venda de carvão vegetal, recorrer 
ao trabalho informal, e caça. Além disso, essas famílias irão vender pequenos animais domésticos, especialmente aves e 
pequenos animais como cabritos e porcos. As famílias ricas poderão recorrer às suas reservas, ou vender alguns animais 
para obtenção de alimentos. Os membros de agregados com aptidão física procurarão trabalho casual, especialmente na 
preparação da terra e sementeira. Tendo em conta que o período actual do cenário segue um período de seca severa nas 
duas zonas, a falta de água será minimizada. Assistência em insumos agrícolas ajudará as famílias a semear a tempo e 
aumentar as áreas de cultivo. A assistência alimentar será necessária para atenuar as bolsas identificados de insegurança 
alimentar de acordo com as recomendações do SETSAN/GAV. Uma combinação dos programas de redes de segurança 
sociais em curso e da assistência alimentar de emergência fará parte da resposta, especialmente para as famílias mais 
pobres e mais vulneráveis, sem animais, que não conseguirão satisfazer as suas necessidades alimentares e poderão 
necessitar de ajuda externa. Isso inclui as famílias chefiadas por idosos, viúvas e crianças. Na colheita verde de Fevereiro 
culturas começarão a estar disponíveis, e espera-se que entre Abril e Junho, as famílias beneficiarão das culturas recém
colhidas. 

Ciclones Tropicais 

Para os distritos mais vulneráveis aos ventos fortes e ciclones, como aqueles ao longo das zonas costeiras das províncias de 
Inhambane, Sofala, Zambézia, Cabo Delgado e Nampula (apesar de as previsões de ciclones ainda estarem indisponíveis 
para a Bacia d Sudoeste do Oceano Índico), há sempre uma probabilidade de ocorrência destes eventos. Em média, um 
ciclone atinge Moçambique por ano e perturbações tropicais de menor magnitude três a quatro vezes por ano, entre 
Novembro e Março. O destino mais frequente de ciclones é a zona costeira entre Inhambane e Nampula. Ventos fortes de 
um ciclone, chuvas fortes e tempestades na costa têm causado potenciais perdas de vidas e danos às propriedades, 
comunicações, infra-estruturas e culturas. Um ciclone pode induzir cheias que possam causar afogamento de humanos e 
animais, possíveis deslizamentos de terra, danos às culturas (especialmente tubérculos) e erosão. Um ciclone é também 
associado com a ocorrência de tempestades que podem causar inundações rápidas perto do litoral, erosão dos solos e 
aumento da salinidade da água, que destrói a maioria das culturas. No evento de uma tempestade ou ciclone, a maioria das 
famílias permanece em situação de segurança alimentar de Janeiro a Março, período no final da época de ciclones quando 
historicamente o impacto dos ciclones são menos severos, ou já não se fazem sentir. As famílias mais pobres, em particular, 
poderão enfrentar grave escassez de alimentos. As intervenções necessárias incluem o fornecimento de abrigo, comida, 
água e saneamento. As famílias em auto-recuperação e recuperação assistida conseguirão satisfazer as suas necessidades 
de segurança alimentar a curto prazo e de curto a médio prazo, conseguirão recuperar as suas casas e formas de vida 
destruídas. 

Outras áreas de preocupação 

Cheias localizadas também estão ocorrendo e/ou se esperam noutras bacias hidrográficas em Moçambique, especialmente 
nas regiões sul e centro onde a previsão para Janeiro e Março indica a possibilidade crescente de ocorrência de chuvas 
acima do normal a normal. Várias semanas de chuvas torrenciais no sul/centro de Moçambique, onde o excesso de chuvas 
ultrapassa mais de 150 mm, colocaram os rios Umbeluzi, Incomati, Maputo, Buzi, e Pungoe acima dos seus níveis de alerta 
levando a inundações a nas zonas baixas. O crescente nível das águas também é resultado de fluxos provenientes dos 
países vizinhos, especialmente Zâmbia, Zimbabwe e África do Sul.·Segundo as informações da Direcção Nacional de Águas 
(DNA) apresentados no CENOE em 26 de Janeiro, o nível do rio na bacia de Maputo, em 25 de Janeiro foi de 53 cm acima do 
nível de alerta de 3,5 metros, com tendência estacionária. O nível do rio na bacia do Incomati medida na estação de 
Magude foi de 36 cm acima do nível de alerta de cinco metros, com uma tendência ascendente. Na Bacia do Pungoe, 
medições em Inhazonia e Mafambisse indicaram 76 centímetros e 119 centímetros acima do nível de alerta, 
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respectivamente. O nível de alerta nos dois postos é de 5,5 e seis metros, respectivamente. O Buzi e Save mantiveram-se 
estáveis e abaixo dos respectivos níveis de alerta. 

Tabela 1. Eventos menos prováveis nos próximos seis meses que podem alterar os cenários acima 

Área Evento Impacto nos resultados da segurança alimentar 

Bacia do • Os comerciantes não respondem • Mercados locais seriam deficientemente abastecidos, 
Zambeze e como esperado e não há fluxos provocando o aumento dos preços dos alimentos para acima 
Interior das adicionais de reservas para as áreas das expectativas actuais. Os défices de alimentos, 
províncias de deficitárias. especialmente para as famílias pobres, seriam maiores, 
Gaza e • Oferta inadequada de insumos. principalmente no final do pico da época de escassez. 
Inhambane • Não há resposta adequada de ajuda 

humanitária. 
• Não há ocorrência de cheias 

• ! disponibilidade inadequada de insumos irá impedir as 
famílias de beneficiar de condições favoráveis agro-climáticas 
que se esperam. 
• ! falta de resposta em tempo útil força as famílias pobres a 
começar a empregar estratégicas de sobrevivência negativas 
ou mesmo extremas, incluindo o consumo de alimentos 
impróprios em grande escala, tais como alimentos silvestres 
que são altamente tóxicos. 
• Não há emergência. !s formas de vida típicas mantêm-se. 


