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Prefácio 

A SADC é uma comunidade regional fundada 

por países da África Austral para aprofundar a 

cooperação nas áreas sócio-económica, política 

e de segurança entre os seus Estados-

Membros, e para promover a integração 

regional, a fim de alcançar a paz a a estabilidade 

e gerar riqueza. Os 16  Estados- Membros são: 

Angola, Botswana, União das Comores, 

República Democrática do Congo, Eswatini, 

Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícias, 

Moçambique, Namíbia, Seychelles, África do 

Sul, República Unida da Tanzânia (RUT), Zâmbia 

e Zimbabwe.  

O presente relatório oferece uma visão geral da 

vulnerabilidade em toda a Região no que diz 

respeito à segurança alimentar e nutricional. No 

centro da sua análise estão os dados primários 

recolhidos pelos respectivos NVAC, bem como 

os dados secundários fornecidos por outras 

entidades governamentais e parceiros de apoio 

humanitário e de desenvolvimento.  

A informação contida nesta publicação pode 

ser livremente utilizada e copiada para fins não 

comerciais, desde que a SADC seja reconhecida 

como a fonte.  O nome e o emblema da SADC 

são propriedade exclusiva da Comunidade de 

Desenvolvimento da África Austral e são 

protegidos ao abrigo do direito internacional. É 

proibida a sua utilização não autorizada. Não 

podem ser copiados nem reproduzidos de 

qualquer forma sem a autorização prévia e por 

escrito da SADC. Os pedidos de autorização 

devem ser endereçados ao Secretário Executivo 

do Secretariado da SADC. 
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Sumário Executivo 

A insegurança alimentar e nutricional na região 

continua a ser inaceitavelmente elevada, 

exigindo que a região esteja a adquirir 

resiliência aos múltiplos e crescentes choques 

que enfrenta.  

Como resultado da complexa interacção entre 

questões estruturais persistentes e os choques 

recentes vividos na região, estima-se que o 

número de pessoas em insegurança alimentar 

seja de 55,7 milhões durante o período de 1 de 

Abril de 2022 a 31 de Março de 2023 nos doze 

(12) Estados-Membros1 que forneceram dados 

para o Relatório Síntese Regional. 

A desnutrição infantil continua a ser motivo de 

grande preocupação na região. As taxas de 

crescimento retardado continuam elevadas, 

registando-se uma média superior a 25% na 

maioria dos Estados-Membros. Todos os países 

da região têm uma prevalência de crescimento 

retardado classificada pela OMS como alta ou 

muito alta. Quase 18,6 milhões de crianças na 

região são atrofiadas, representando um terço 

das crianças com crescimento retardado em 

África. A prevalência de anemia (deficiência de 

ferro) nas mulheres em idade reprodutiva na 

região está a níveis preocupantes de saúde 

pública de acordo com os critérios da OMS. A 

prevalência de crianças com excesso de peso 

nas economias médias altas é considerada 

"elevada" 

Os níveis elevados e generalizados de pobreza 

na região continuam a ser reforçados por baixas 

taxas de crescimento económico, elevado nível 

de desemprego e subemprego, aumento da 

desigualdade social, aumento da frequência e 

intensidade de choques, fracos sistemas de 

protecção social e má prestação de serviços 

básicos, incluindo saúde, água, higiene e 

                                                      

 

1 África do Sul, Angola, Botswana, Reino de 

Eswatini, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Namíbia, 

saneamento. Isto dá à insegurança alimentar e 

nutricional na Região a sua natureza crónica.  

 

As múltiplas calamidades naturais e induzidas 

pelo homem acrescentam acuidade à 

insegurança alimentar e nutricional da região. A 

estação das chuvas de 2021/22 começou com 

chuvas fracas na maior parte da região, e a 

precipitação acumulada situou-se abaixo da 

média até Dezembro de 2021. Embora a 

precipitação tenha melhorado na segunda 

metade da estação das chuvas, em muitas 

partes da região, as condições de seca 

continuaram em muitas outras.  Registou-se 

também um recorde de 6 sistemas ciclónicos 

destrutivos na região.  Queimadas, surtos de 

pragas nas culturas e de doenças dos animais 

estiveram entre os  desastres que também 

foram comunicados por vários Estados-

Membros.  

Do início de 2020 até Dezembro de 2021, o 

Gafanhoto Migratório Africano (AML) 

continuou a ameaçar a segurança alimentar em 

vários Estados-Membros, nomeadamente, 

Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia e 

Zimbabwe. Enquanto em Abril de 2022, a peste 

suína foi notificada na província de Lusaka, na 

Zâmbia. Os surtos de febre aftosa (FA) 

ocorreram no Malawi, na África do Sul e na 

província de Tete, em Moçambique. 

Foi reportado o aumento geral no custo de 

vida, incluindo o aumento significativo nos 

preços dos principais alimentos de base das 

dietas e de outros produtos alimentares na 

maior parte da região. As pressões 

inflacionárias já existentes estão agora a ser 

impulsionadas pelas perturbações nas cadeias 

de abastecimento resultantes da pandemia da 

República Unida da Tanzânia (URT), Zâmbia e 

Zimbabwe. 
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Covid-19 e da actual guerra entre a Rússia e a 

Ucrânia.  

É necessário um conjunto de medidas 

complementares, a vários níveis, orientadas 

tanto para superar os aspectos agudos como 

crónicos identificados da insegurança alimentar 

e nutricional. As referidas medidas devem 

incluir o reforço das redes de segurança, bem 

como sistemas de protecção social mais amplos 

que apoiem meios de subsistência mais 

resilientes.  

A curto prazo, o presente relatório recomenda 

o seguinte: 

❖ ajudar urgentemente as populações 

em situação de insegurança alimentar e 

nutricional com alimentos e/ou 

transferências monetárias, 

assegurando a harmonização com os 

programas nacionais de protecção 

social de resposta a choques; 

❖ controlar e combater as pragas e as 

doenças transfronteiriças do gado e 

das culturas, e promover a adopção de 

uma estratégia integrada de gestão das 

pragas sustentável e eficaz; 

❖ alargar as intervenções nutricionais de 

alto impacto que tenham como alvo 

crianças menores de cinco anos, 

raparigas adolescentes e mulheres em 

idade reprodutiva, para acelerar a 

redução das taxas de crescimento 

retardado na região; e 

❖ melhorar o acesso das mulheres e das 

raparigas a alimentos nutritivos, à 

educação, aos serviços e aos recursos 

de produção, e assegurar que elas 

participem dos processos de tomada 

de decisões;  

❖ reforçar os programas de protecção 

social, pois estes desempenham um 

papel importante na garantia da 

segurança alimentar e dos meios de 

subsistência, em particular entre as 

populações muito pobres; 

❖ apoiar a capacidade de produção, 

através da facilitação/fornecimento de 

sementes e factores de produção 

agrícola para a época seguinte; e  

A médio e longo prazos o relatório 

recomenda o seguinte:  

 

❖ Incentivar a diversidade de culturas e 

dietas através do cultivo e consumo de 

dietas diversificadas, incluindo 

alimentos locais, a diversificação na 

produção animal, especialmente de 

pequenos ruminantes adaptados às 

condições climáticas adversas; 

❖ Promover sistemas de irrigação 

comunitários e de recolha das águas 

pluviais e construir barragens para 

assegurar a produção agrícola ao longo 

de todo o ano; 

❖ Reabilitar e reconstruir as infra-

estruturas danificadas pelas cheias, a 

fim de melhorar o acesso aos mercados 

e aos serviços de saúde e sociais; 

❖ manter o comércio aberto e definir 

como prioritário o comércio intra-

SADC de alimentos e de outros bens 

primários.  

❖ desenvolver iniciativas de criação da 

resiliência, incluindo a criação de 

oportunidades de emprego nas zonas 

rurais, integrando tecnologias 

inteligentes favoráveis ao clima na 

concessão de subsídios e na agricultura 

de conservação; 

❖ reforçar a integração de intervenções 

agrícolas e de segurança alimentar nos 

planos nacionais de adaptação e 

mitigação das alterações climáticas 

para promover a agricultura de 

conservação, a gestão do 
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ambiente/dos ecossistemas2 e a 

construção da resiliência comunitária 

aos riscos associados ao clima.   

  

.  

 

 

 

  

                                                      

 

2 Implementação do Pacto Climático de 

Glasgow da COP 26.  
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1. Introdução 

1.1 O Contexto da Vulnerabilidade 

A região tem continuado a ser alvo de múltiplas 

calamidades, tanto naturais como induzidas pelo 

homem, a maioria das quais é devida às alterações 

e à variabilidade climáticas. Cumulativamente, estas 

calamidades estão a retardar, e por vezes a inverter, 

os progressos feitos na redução da pobreza e no 

reforço da resiliência dos meios de subsistência. Os 

impactos destas calamidades são amplificados pelo 

contexto de vulnerabilidade regional que tem como 

subjacente a pobreza e a desigualdades 

generalizadas, incluindo as disparidades de género. 

Estima-se que os confinamentos impostos devido à 

COVID-19 tenham causado uma contracção de 7% 

no produto interno bruto (PIB) da região. Logo 

quando a região começava a recuperar desta perda, 

os efeitos das ondas de choque do conflito Ucrânia-

Rússia estão a instalar-se com graves impactos 

socioeconómicos nas populações mais vulneráveis. 

As catástrofes relacionadas com o clima são, 

frequentemente, as secas prolongadas, bem como 

sistemas ciclónicos que resultam em chuvas 

torrenciais e cheias. Durante a campanha de 

2021/22, a região conheceu um recorde de seis 

sistemas destrutivos relacionados com o clima, 

incluindo duas tempestades tropicais e quatro 

ciclones. Estes afectaram directamente Madagáscar, 

Malawi, Moçambique e Zimbabwe. Em Abril de 

2022, a República da África do Sul sofreu fortes 

chuvas e inundações destrutivas que causaram 

danos colossais às infra-estruturas e provocaram a 

perda de vidas na Provínicia de KwaZulu-Natal 

Os Estados Insulares da SADC, incluindo Comores, 

Madagáscar, Maurícias e Seychelles enfrentam 

desafios únicos relacionados com as alterações 

climáticas que incluem a subida do nível do mar e a 

erosão costeira que continuam a aumentar as 

vulnerabilidades das comunidades locais.  

A região não tem sido poupada por outras 

catástrofes naturais. No passado recente, foram 

vividas as seguintes experiências em diferentes 

partes da África Austral: actividades vulcânicas, 

deslizamentos de terras, incêndios florestais, a 

pandemia da COVID-19 e outros surtos de doenças 

que afligem o ser humano e surtos de doenças dos 

animais e de pragas vegetais. 

Na República Democrática do Congo (RDC) a 

deslocação das populações nas zonas de conflito 

têm lugar nas zonas centrais e nordeste do país. O 

Conflito no norte de Moçambique continua a 

afectar o acesso das populaçãos a bens de 

subsistência, tendo acontecido o mesmo com os 

conflitos civis em Eswatini, com efeitos na 

segurança alimentar e na subsistência. 

1.2 Sistema RVAA 

O Sistema RVAA da SADC foi criado para fornecer 

atempadamente informação credível sobre 

vulnerabilidade, a fim de satisfazer as necessidades 

sempre crescentes de informação dos governos e 

parceiros para a programação de acções de 

desenvolvimento e de respostas de emergência. O 

sistema inclui Comités Nacionais de Avaliação da 

Vulnerabilidade (NVAC), dentro de cada Estado-

Membro da SADC. Os NVAC são comités 

multissectoriais e de agências múltiplas liderados 

pelo governo, mandatados para produzir 

informação sobre a vulnerabilidade social nos seus 

respectivos países. A nível regional, os presidentes 

do NVAC reúnem-se com representantes de vários 

parceiros de cooperação internacionais da SADC 

(ICP) para formarem o Comité de Avaliação da 

Vulnerabilidade (RVAC). Desde o estabelecimento 

do sistema RVAA em 1999, os NVAC tornaram-se 

uma fonte primária de informação para as respostas 

a emergências e programação de desenvolvimento, 

tanto por parte dos governos como dos parceiros, 

sobre a segurança alimentar e a vulnerabilidades 

conexas.  

1.3 O Fórum de Divulgação de 

Avaliação da Vulnerabilidade 

Todos os anos, em Julho, o RVAC convoca um 

fórum anual de divulgação regional para os NVAC 

partilharem as avaliações e análises da segurança 

alimentar e da vulnerabilidade.  Estas são 

sintetizadas e combinadas com dados secundários 

de uma variedade de outras fontes para produzir 

uma síntese regional coerente sobre o estado da 

segurança alimentar e nutricional e a 
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vulnerabilidade na África Austral. Quinze Estados-

Membros da SADC contribuíram com dados e 

análises para este relatório, e participaram no 

Fórum Anual de Avaliação e Análise de 

Vulnerabilidade Regional da SADC de 2022 que 

analisou e validou o relatório, entre 4 e 8 de Julho 

de 2022. 

O Relatório Síntese apresenta e faz a previsão de 

necessidades agudas, identifica constrangimentos 

estruturais, e apresenta recomendações para 

abordar a vulnerabilidade à insegurança alimentar e 

nutricional em todo o nexo humanitário-

desenvolvimento. 

1.4 Abordagens e métodos  

Em geral, os NVAC empregam várias abordagens 

baseadas em meios de subsistência para orientar a 

recolha e análise de uma vasta gama de dados de 

vulnerabilidade. O presente relatório operacionaliza 

a construção da segurança alimentar através dos 

seus quatro pilares: disponibilidade, acesso, 

utilização e estabilidade. A Abordagem da 

Economia Doméstica (HEA) e a Classificação da Fase 

de Segurança Alimentar Integrada são quadros 

analíticos integrados comuns de segurança 

alimentar que são aplicados a par de vários outros 

quadros analíticos de áreas temáticas.  

Os vários métodos e abordagens de avaliação 

utilizados pelos NVAC são harmonizados através de 

um quadro conceptual comum e de um conjunto de 

indicadores nas suas avaliações. Métodos 

qualitativos, bem como inquéritos quantitativos aos 

agregados familiares (questionários estruturados) 

são utilizados para recolher dados primários que 

são complementados com dados secundários de 

fontes múltiplas. As avaliações e análises de 

vulnerabilidade são realizadas conjuntamente pelas 

diferentes instituições que constituem os NVAC nos 

vários Estados-Membros.  

2 Panorâmica Regional 

2.1 Introdução 

A presente secção apresenta e discute as 

estimativas mais recentes disponíveis das 

populações que vivem numa situação de 

insegurança alimentar na Região, com base nos 

resultados das avaliações de NVAC para o período 

de 1 de Abril de 2022 a 31 de Março de 2023. 

2.2 Previsão da segurança alimentar 

regional 

Conforme reflectido na Tabela 1 que se segue, nos 

12 Estados Membros da SADC que apresentaram 

dados, estima-se que 55,7 milhões de pessoas se 

encontram em situação de insegurança alimentar. 

Calculou-se que cerca de 50,8 milhões de pessoas 

eram inseguras do ponto de vista alimentar 

provenientes dos mesmos países em períodos de 

tempo comparáveis durante a campanha de 

2021/2022. A República Democrática do Congo 

(RDC) com 25,9 milhões e a África do Sul com 14,4 

milhões de pessoas constituem 72% da população 

em situação de insegurança alimentar dos 12 

Estados-Membros que apresentaram relatórios. 

Conjuntamente com os casos no Malawi (3,8 

milhões), Zimbabwe (3,8 milhões), Madagáscar (2,1 

milhões) e Angola (1,6 milhões), os seis países 

representam quase 93% da população em situação 

de insegurança alimentar estimada na região. 

As populações em situação de insegurança 

alimentar aumentaram em vários países no ano 

passado: no Malawi (155%), Tanzânia (35%), 

Zimbabwe (30%), Madagáscar (26%), Zâmbia (23%), 

Lesoto (10%), e África do Sul (5%). Este aumento é 

atribuído a choques graves, incluindo ciclones, 

cheias, alagamentos de terras, conflitos, períodos 

de seca prolongados, seca recorrente e surtos de 

pragas e doenças (em particular a COVID-19)  que 

ocorreram durante o período vegetativo, reduzindo 

substancialmente a produção agrícola.  

Embora a produção tenha sido geralmente 

favorável em 2022, a fraca pluviosidade e os 

conflitos resultaram numa produção inferior ao 

normal em algumas zonas da região. Em 

Moçambique, a situação de insegurança alimentar 

permanece pior devido à seca em resultado de 

chuvas irregulares, e ao impacto de ciclones (Ana e 

Gombe), e ao conflito na Província de Cabo Delgado 
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que levaram a perturbações significativas na 

campanha agrícola e a deslocações contínuas das 

populações. 

Na RDC, 25,9 milhões de pessoas estao em situação 

de insegurança alimentar; e 25% destas requrem 

uma intervenção urgente. Um total de 5,4 milhões 

(5% da população inquiridos) encontram-se em 

Emergência (Fase 4 da IPC) nos quatro territórios 

enquanto 115 dos territórios são classificados como 

situando-se em Crise (Fase 3 da IPC). Nas zonas 

urbanas, 5,6 milhões (18% da população inquirida) 

estão nas fases 3 e superiores da IPC. 

Madagáscar é um dos países que têm estado mais 

expostos a ciclones em África e é extremamente 

vulnerável às alterações climáticas. As frequentes 

calamidades naturais e as ameaças de gafanhotos 

afectam negativamente a subsistência dos 

agregados familiares, forçando milhares de pessoas 

                                                      

 

3 Avaliação Rápida de Danos e Perdas pelo Ministério da 

Agricultura (MINAE), Madagáscar nas regiões de Atsimo 

Antsinana, Fitovinany e Vativavy, Março de 2022.   

para a pobreza e a fome. De acordo com as últimas 

estimativas da rápida análise das necessidades, 

aproximadamente 424.000 pessoas foram afectadas 

por dois ciclones, Emnati e Batsirai. Os ciclones 

atingiram Madagáscar durante a principal 

campanha agrícola com resultados das  inundações 

de campos de cultivo de arroz na fase de 

transplante, resultando em perdas estimadas entre 

25%  a 100%.  

Campos de cultivo foram tambémm gravemente 

afectados, pois estima-se que 42,823 ha de arroz, 

35,268 ha de mandioca e 88,226 ha de vegetais 

foram perdidos devido às cheias. Café (26.573 ha), 

banana (21.827 ha), cravinho (6.025 ha), plantações 

de pimenta e litchi e culturas perenes (69.276 ha) 

foram severamente danificadas, levando a perdas 

significativas na produção3 .  

Tabela 1: Número de pessoas em situação de insegurança alimentar na África Austral para o período de 2022/2023. 

País 
Média de 5 anos  

(2017-2021) 
2021/22 2022/23 

% de variação 

em relação à 

média de 5 anos 

% variacão de 

2021/22 

Angola 1.131.091   1.584.000   1.584.000  40,0% 0,0% 

Botswana 31.931   36.000   37.000  15,9% 2,8% 

Comores 
     

RDC** 15.370.000   27.000.000   25.900.000  68,5% -04,07% 

Eswatini 243.160   336.000   258.800  6,4% -23,0% 

Reino do 

Lesoto 

472.000   470.000   521.000  10,4% 10,9% 

Madagáscar 1.045.464   1.640.000   2.064.000  97,4% 25,9% 

Malawi 1.949.308   1.653.000  3.822.502 99,30% 155,5% 

Maurícias 
     

Moçambique 1.414.011   1.858.000   -    
  

Namíbia 658.588   750.000   750.000  13,9% 
 

Seychelles 
     

África do Sul 13.700.071   13.600.000   14.400.000  5,1% 5,9% 

Tanzânia 446.066   437.000   592.000  32,7% 35,5% 

Zâmbia 1.383.531   1.580.000  1.950.000 40,9% 23,4% 

Zimbabwe 3.480.563   2.943.000   3.820.000  9,8% 29,8% 

SADC 41.325.783   53.887.000  55.689.889: 34,9% 7,5% 

                                                    Fonte: Estados-Membros da SADC/NVAC *Baseado nos 12 Estados-Membros que submeteram 

dados. 
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Em Madagáscar cerca de 32% da população 

enfrenta elevados níveis de insegurança alimentar 

aguda (Fase 3 da IPC ou superior) de Abril a Agosto 

de 2022. Prevê-se que 2,06 milhões de pessoas, 

representando 39% das pessoas inquiridas, irão 

enfrentar um elevado nível de insegurança 

alimentar entre Dezembro de 2022 e Março de 

2023.  

No Zimbabwe, os períodos secos intermitentes mas 

prolongados no pico do período vegetativo do 

milho, em Fevereiro, resultaram numa murchidão 

permanente das culturas em Matebeleland Sul. 

Ciclones e inundações nas regiões sudeste do país 

levaram a perdas substanciais nas culturas 

alimentares e de rendimento.  

Na Tanzânia, as condições recorrentes de seca 

afectaram gravemente a produção agrícola, com 

impactos adversos na situação de segurança 

alimentar dos criadores de gado de subsistência ao 

reduzir o seu acesso a alimentos e às potenciais 

receitas provenientes da venda de gado e produtos 

pecuários. Estima-se que 141.549 bovinos, 81.923 

ovinos, 56.882 caprinos e pelo menos 6.445 burros 

morreram devido à seca. O impacto da seca 

também resultou na maior prevalência e riscos de 

doenças animais, na degradação das pastagens 

pastos, e na redução severa do acesso geral à água 

                                                      

 

4  Avaliação do Impacto da Seca em Comunidades 

Pastoris e Agro-Pastoris, República Unida da Tanzânia. 

com consequências negativas importantes a longo 

prazo4 .  

Eswatini registou um declínio na população em 

situação de insegurança alimentar na ordem de 

23% em comparação com o ano passado. Isto deve-

se principalmente à melhoria da produção agrícola, 

e à potencial melhoria da disponibilidade e do 

acesso aos alimentos. A eliminação das restrições 

de circulação das pessoas devido à COVID-19 

esperamos que melhore a actividade económica e 

o poder de compra a nível dos agregados familiares. 

No entanto, muitas famílias mais pobres ainda estão 

a recuperar dos impactos económicos do 

confinamento e perderam o seu emprego e não 

conseguiram assegurar novas oportunidades de 

subsistência. Esta população permanecerá 

altamente vulnerável aos choques económicos e 

necessitará de assistência humanitária no pico da 

época de escassez.   

A guerra Rússia-Ucrânia contribuiu para a 

insegurança alimentar regional com preços de 

alimentos globais e regionais mais elevados que 

afectaram o acesso a alimentos na região. Tudo isto 

pode ainda reduzir mais o poder de compra dos 

agregados familiares. Além disso, as pragas e 

doenças das culturas incluindo a baixa produção 

agrícola, os conflitos intercomunitários, o impacto 

da COVID-19 nos níveis das actividade e dos 

rendimentos dos agregados familiares, as más 

condições das infra-estruturas (transporte) e as 

doenças humanas (malária, cólera, sarampo e 

meningite) são os principais factores que 

contribuem para a situação de insegurança 

alimentar. 

2.3 Previsão da Segurança 

Nutricional na Região 

Os níveis de má nutrição na região da SADC foram 

considerados apenas em termos de fome e/ou 

fome extrema. A má nutrição inclui o crescimento 

retardado (baixa estatura para a idade) e 

Avaliação pela FAO e pelo Governo da Tanzânia. Abril de 

2022.  

Figura 1: Prevalência de crescimento retardado 

(atrofiamento) em crianças com menos de 5 anos
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definhamento (baixo peso para a altura), bem como 

a "fome oculta" de carências em vitaminas e 

minerais essenciais e o número crescente de 

pessoas com excesso de peso ou obesidade.  

Os impactos da má nutrição no desenvolvimento, 

nos sectores económicos e sociais, especialmente 

nos primeiros anos de vida, são graves e 

duradouros para os indivíduos, para as famílias, as 

comunidades e os países. Os custos da subnutrição 

em África são equivalentes à perda de 8-11% do 

Produto Interno Bruto todos os anos, enquanto os 

investimentos em nutrição oferecem um retorno 

médio de 16 dólares por cada dólar investido.  

Em 2022, o impacto da guerra na Ucrânia surge 

numa altura em que os agregados familiares 

vulneráveis já estavam a sofrer com choques 

climáticos, outros conflitos localizados, crises 

económicas significativamente influenciadas pela 

pandemia da COVID-19. Todos estes factores estão 

a afectar negativamente o estado nutricional das 

pessoas, especialmente das mulheres e das 

crianças. Estão a ter um impacto directo na 

segurança alimentar das populações e na qualidade 

das suas dietas devido ao aumento dos preços dos 

alimentos e da redução da disponibilidade e do 

acesso aos alimentos.  

2.3.1 Crescimento retardado 

Estima-se que cerca de 18,6 milhões de crianças 

com menos de cinco anos sofrem de atraso no 

crescimento na região da SADC. Isto representa 

cerca de uma em cada três crianças com menos de 

cinco anos com crescimento retardado. Um terço 

das crianças com crescimento retardado em África 

encontra-se nos Estados-Membros da SADC e 

todos os países da região, com excepção das Ilhas 

Maurícias e Seychelles, registam uma prevalência de 

atraso no crescimento que é classificada como alta 

ou muito alta pela OMS - ver Figura 1.  

As crianças com crescimento retardado 

provavelmente não atingirão o seu pleno 

crescimento e potencial de desenvolvimento, 

devido aos danos físicos e cognitivos irreversíveis 

causados por privações nutricionais persistentes 

desde tenra idade. O crescimento retardado está 

associado a um baixo desenvolvimento do cérebro, 

que afecta o desenvolvimento cognitivo de uma 

criança, o aproveitamento escolar e a produtividade 

na idade adulta. Isto, por sua vez, incluencia o 

potencial de desenvolvimento de uma nação 

A região da SADC não está a cumprir o objectivo da 

Assembleia Mundial da Saúde (AMS), no entanto, é 

perceptível um quadro misto a nível dos Estados-

Membros. O Zimbabwe está no bom caminho para 

cumprir as metas da AMS para 2025, e foram 

registadas reduções significativas na prevalência do 

crescimento retardado no Malawi, República Unida 

da Tanzânia e Zâmbia. No Malawi, a prevalência de 

crescimento retardado nas crianças baixou de 47 

por cento em 2012 para 37 por cento em 2022. 

Outras formas de desnutrição também registaram 

uma redução significativa no Malawi durante o 

mesmo período. Isto foi atribuído à adopção pelo 

Figura 2: Prevalência de crescimento retardado 

face às metas estabelecidas pela AMS para 2025 

 

Figura 3: Prevalência de baixo peso para a 

altura em crianças com menos de 5 anos , %  
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Malawi de um modelo de cuidados com base na 

comunidade, que é multi-sectorial aos níveis 

distrital e comunitário, com um mecanismo de 

coordenação funcional a nível nacional através do 

Departamento de Nutrição, VIH e SIDA (DNHA). 

Apesar destes desenvolvimentos positivos, há 

necessidade de acelerar a redução da prevalência 

de crescimento retardado, se se pretende atingir as 

metas da AMS para 2025 de redução do atraso no 

desenvolvimento nestes países e na região. 

2.3.2 Baixo Peso para a Altura (desnutrição 

crónica) 

A desnutrição crónica infantil - na sua vertente de 

muito baixo peso para a altura - continua a ser uma 

preocupação, uma vez que 6 (seis)  Estados-

Membros têm níveis classificados como médios ou 

altos pela OMS superiores a 5%, como reflectido na 

figura 2.  

Cerca de 6,4 milhões de crianças com menos de 

cinco anos tinham baixo peso para a altura, sendo 

que cerca de 1,7 milhões delas são consideradas 

com baixo peso grave (desnutrição aguda). A 

prevalência a nível nacional indica áreas com 

crianças com níveis elevados de muito baixo peso 

para a altura (desnutrição aguda), incluindo 10 

distritos nas províncias do Sul de Madagáscar, do 

Sul de Angola (províncias de Benguela, Cuando 

Cubango, Cunene, Huíla e Namibe) e Cabo 

Delgado, no Norte de Moçambique. Em 2022, 

verifica-se uma tendência crescente de admissões 

de crianças com baixo peso em Angola, Malawi e 

Namíbia.  Em Angola, os internamentos de crianças 

em situação grave de baixo peso para a altura 

(desnutrição aguda) em 2022, são superiores aos de 

2021 para o mesmo período, com um aumento de 

5% em Janeiro e um aumento de 17% nos 

internamentos para Fevereiro de 2022. As crianças 

que sofrem de baixo peso para a altura correm um 

maior risco de morte. A taxa de letalidade dos casos 

de baixo peso para a altura severo (desnutrição 

aguda) elevou-se para 50% nestes países o que 

sublinha a necessidade de se alargar o programa 

para se encontrar e tratar mais crianças/  

2.3.3 Deficiência em micronutrientes 

As dietas à base de cereais são predominantes em 

toda a Região, o que limita a diversidade da dieta e 

aumenta o risco de carências em micronutrientes. 

A carência de vitaminas e minerais essenciais - fome 

oculta - rouba a vitalidade das crianças em todas as 

fases da vida e prejudica a saúde e o bem-estar de 

crianças, de jovens e de mães. Na SADC, a 

prevalência de anemia (por deficiência de ferro) em 

mulheres em idade reprodutiva oscila entre 22 por 

cento nas Seychelles e 51 por cento em 

Moçambique (Figura 4).  

Todos os Estados-Membros têm uma prevalência 

de anemia entre mulheres em idade reprodutiva 

superior a 20%. Segundo a OMS, uma prevalência 

de 20% ou superior é considerada uma 

preocupação de saúde pública, enquanto a 

prevalência superior a 40% é considerada uma 

preocupação de saúde pública severa. Cerca de um 

terço das mulheres em idade fértil são anémicas nos 

16 Estados-Membros da SADC, o que contribui para 

a natureza inter-geracional da desnutrição. 

2.3.4 Excesso de peso 

O excesso de peso/obesidade é também um 

desafio crescente na Região, tanto entre os adultos 

como entre crianças de tenra idade. Calcula-se que 

2,4 milhões de crianças com idade inferior a 5 anos 

tenham peso acima do normal peso na Região da 

SADC.  

 A prevalência do excesso de peso é classificada 

como "elevada" em 5 Estados-Membros, Botswana, 

Comores, Maurícias, Seychelles, e África do Sul 

(Figura 5). Embora a prevalência seja ainda 

classificada como "baixa" em Angola, na Namíbia e 

na Tanzânia, o número de crianças com excesso de 

peso ou obesas está a aumentar nestes três países. 
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O excesso de peso e a obesidade acarretam um 

maior risco de doenças não transmissíveis, 

incluindo a diabete do tipo 2. Muitos dos restantes 

Estados-Membros estão a registar avanços para 

reduzir o número de crianças com excesso de peso.  

O excesso de peso e a obesidade aumentam com a 

idade, sublinhando a necessidade de se 

conceberem programas que adoptem a abordagem 

do ciclo de vida saudável, visando os primeiros 8000 

dias de vida de um indivíduo para assegurar ganhos 

nutricionais sustentáveis. 

O excesso de peso e a obesidade têm vindo a 

aumentar em muitos países, devido à 

comercialização impulsionada pela indústria e a um 

maior acesso a alimentos altamente processados, 

frequentemente ricos em energia, gorduras 

(particularmente gorduras saturadas e gorduras 

trans). 

  

2.3.5 Falta de diversidade na dieta 

Entre o nascimento e os dois anos de idade 

registam-se enormes mudanças fisiológicas. O 

cérebro de uma criança cresce até 75 por cento do 

tamanho do adulto e o peso do corpo quadruplica, 

e a altura aumenta em 75 por cento durante este 

período. Estas enormes mudanças significam que as 

necessidades nutricionais das crianças com menos 

de 2 anos são extraordinariamente elevadas. 

Infelizmente, a qualidade das dietas para crianças 

de tenra idade não melhorou.  

A pontuação da Dieta Mínima Aceitável (DMA) - 

uma medida da qualidade da dieta das crianças de 

tenra idade - é muito baixa, com a maioria dos 

Estados-Membros a ter Dietas Mínimas Aceitáveis 

inferiores a 15%. A DMA varia entre 5% nas 

Comores e 37% em Eswatini. 

Figura 6: Aleitamento materno  exclusivo (<6 

meses)(%) 

 

Figura 4: Prevalência de peso excessivo em crianças <5 

  

Figura 5: O excesso de peso e a obesidade entre crianças 

em idade escolar (%)

 

 



16 

 

Os principais factores de desnutrição incluem a falta 

de diversidade e práticas sub-óptimas de 

alimentação infantil. Uma em cada cinco crianças 

nos 16 Estados-Membros não come alimentos do 

número mínimo de grupos de alimentos por dia, 

variando de 5 em cada 10 em Eswatini (53%) a 8 em 

cada 10 crianças no Lesoto (83%) que não comem 

dietas suficientemente diversificadas.  Geralmente, 

o consumo de legumes e frutas é baixo. 

Uma alimentação adequada para bebés e crianças 

em tenra idade é multidimensional e influenciada 

por factores como qualidade dos alimentos, tempo 

de que as mães dispõem, escolaridade das mães e 

normas culturais. Na região, as mulheres em idade 

reprodutiva e as adolescentes estão também 

expostas a desigualdades e vulnerabilidades, tais 

como o VIH e os impactos das alterações climáticas, 

sendo elas, ainda, a força de trabalho agrícola e 

sendo as principais cuidadoras do agregado 

familiar, factores que agravam os riscos de 

desnutrição.   

A importância da amamentação não deve ser 

ignorada, uma vez que o leite materno contribui 

para a sobrevivência da criança e fornece os 

nutrientes importantes para as crianças se 

desenvolverem durante o período crítico dos 

primeiros 1000 dias. A percentagem regional de 

amamentação durante os primeiros 6 meses de vida 

permanece abaixo da meta global de pelo menos 

50%, incluindo em 7 dos 16 EM (dados não 

disponíveis para as Maurícias e Seychelles). (Figura 

8). 

Os EM terão de reforçar a adopção do aleitamento 

materno exclusivo, de regulamentos sobre a 

comercialização de substitutos do leite materno e 

da Iniciativa Hospital Amigo da Criança como parte 

das estratégias para promover, proteger e apoiar o 

aleitamento materno 

3 Factores contribuintes 

3.1 COVID-19 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o 

surto da COVID-19 uma pandemia, a 11 de Março 

de 2020. A região da SADC registou o seu primeiro 

caso de COVID-19 no início de Março de 2020, e o 

surto continuou a evoluir com o aumento de casos 

e mortes associadas, embora com taxas de 

letalidade decrescentes. À data de Julho de 2022, 

tinha sido registado um total de 5.881.156 casos e 

132.987 mortes, o que dá uma taxa de letalidade de 

2,3 (CFR). Embora a região SADC tenha começado a 

recuperar do impacto da pandemia em muitos 

sectores, a ameaça da pandemia continua a ser 

elevada, uma vez que as taxas de vacinação 

continuam a ser alarmantemente baixas na maioria 

dos Estados-Membros. A partir de finais de Abril até 

meados de Junho de 2022, alguns países da Região 

da SADC, incluindo o Botswana, a Namíbia e a África 

do Sul, enfrentaram um recrudescimento dos casos 

da COVID-19 que eram leves e de curta duração. À 

medida que a estação do Inverno se instala, espera-

se que picos semelhantes sejam observados 

noutros países. O recrudescimento quebrou um 

declínio de dois meses nas infecções globais 

registadas em todo o continente. Embora os casos 

tenham aumentado, os internamentos hospitalares 

nos 3 países permanecem baixos, com o número de 

doentes actualmente admitidos a testar positivo 

para a COVID-19 a situar-se em cerca de 20% do 

pico do final de Dezembro de 2021 que marcou o 

pico mais alto da variante Ómicron na região. 

Embora a vacinação se tenha mostrado eficaz na 

redução da incidência e gravidade da doença, estão 

a ser envidados esforços para aumentar a cobertura 

vacinal em toda a região. No entanto, até à data, 

apenas dois Estados-Membros, nomeadamente 

Figura 7: Dieta Mínima Aceitável dos 6 aos 23 meses 

(5%) 
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Maurícias e Seychelles, vacinaram mais de 70% da 

sua população, enquanto o Botswana e 

Moçambique vacinaram um total entre 40% e 69% 

da sua população.  

3.2 VIH/SIDA 

A SADC permanece o epicentro da epidemia de VIH. 

Nos últimos 12 anos, a região tem registado 

progressos significativos. As novas infecções pelo 

VIH foram reduzidas em 43%, as mortes associadas 

à SIDA foram reduzidas para metade, enquanto três 

Estados-Membros, nomeadamente, o Botswana, 

Eswatini e o Malawi, atingiram a meta de 90-90-90 

de 2020, para a testagem, tratamento e supressão 

viral, tendo o Reino de Eswatini atingido a meta 95-

95-95 10 anos mais cedo. Vários outros Estados-

Membros estão à beira de alcançar este marco 

crucial no caminho para pôr fim à epidemia na 

região. No entanto, persistem lacunas críticas, 

incluindo serviços de prevenção (especialmente 

para raparigas adolescentes e mulheres jovens 

entre os 15-24 anos), cobertura de serviços para 

grupos populacionais chave e vulneráveis, testes de 

VIH, tratamento e supressão viral entre crianças e 

adolescentes, e retenção de pares mãe-filho na 

prevenção de programas de transmissão vertical 

mãe-filho ao longo da gravidez e do período de 

amamentação. Na região da SADC, dos 17 milhões 

de pessoas que vivem com o VIH cerca de 6 milhões 

ainda não estão em tratamento e, apesar dos 

progressos alcançados nos programas de 

tratamento, cerca de 5.000 novas infecções pelo VIH 

ocorrem todas as semanas entre raparigas 

adolescentes e mulheres jovens.  Por isso é 

importante abordar os principais factores que 

contribuem para minar todos os esforços e 

estratégias desenvolvidos para combater o VIH e a 

SIDA. A A insegurança alimentar, o desemprego, as 

alterações climáticas e a subsequente pobreza 

continuam a impulsionar a pandemia do VIH na 

região. 

3.3 Outras Doenças Transmissíveis  

3.3.1 Varíola dos macacos  

Desde o início do mês de Maio de 2022, foram 

notificados vários casos da varíola dos macacos em 

países não endémicos, isto é, na América, na Ásia e 

na Europa. Embora em fase de investigações em 

curso, os casos notificados, até à data, ainda não 

têm taxas de infecção de proporções endémicas. 

Com base nas informações disponíveis 

actualmente, foram identificados casos 

principalmente entre homens que têm relações 

sexuais com homens (MSM) e que procuram 

cuidados nos centros de cuidados de saúde 

primária e em clínicas de saúde sexual. 

Os países em que a varíola dos macacos é endémica 

são: Benim, Camarões, República Centro-Africana, 

República Democrática do Congo, Gabão, Gana 

(identificada apenas em animais), Costa do Marfim, 

Libéria, Nigéria, República do Congo, Serra Leoa e 

Sudão do Sul. É também importante notar que dois 

(2) casos de varíola dos macacos foram 

recentemente notificados pela República da África 

do Sul e decorrem investigações para determinar o 

modo de transmissão, a gravidade e a fonte de 

infecção. É também importante notar que um dos 

casos não tem historial de viagens fora da África do 

Sul, o que aumenta a probabilidade de transmissão 

local do vírus. 

3.3.2 Malária 

A COVID-19 teve um impacto negativo na 

implementação do programa de combate à malária 

na maioria dos Estados-Membros. Muitos países 

comunicaram uma regressão nalguns dos principais 

indicadores da malária, incluindo a taxa de 

incidência, mortalidade, diagnóstico e tratamento, 

bem como no financiamento interno. Em 2021, com 

excepção da África do Sul, Eswatini, Namíbia, 

Comores e Zimbabwe, todos os Estados-Membros 

registaram um aumento de novos casos de malária.  

3.4 Resultados da Estação das 

Chuvas 

A estação das chuvas de 2021/2022 caracterizou-se 

por uma série de acontecimentos que afectaram 

negativamente o rendimento das culturas e a 

subsistência das populações em muitas áreas, 

incluindo um início tardio das chuvas, os períodos 

secos prolongados e as cheias.  
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A estacão teve início com chuvas fracas na maior 

parte da região. Os totais de precipitação de 

Outubro a Dezembro foram os mais baixos ou os 

segundos mais baixos desde 1981 em muitas zonas 

do leste da Zâmbia, Malawi, centro e norte da 

Tanzânia, sul de Madagáscar, e zonas do sul de 

Angola e norte da Namíbia. Dezembro teve duas a 

três semanas sem chuva em muitas áreas.  

A baixa precipitação foi também associada a 

temperaturas de superfície bem acima da média e a 

períodos secos prolongados. As altas temperaturas 

aumentaram as taxas de evapotranspiração, 

aumentando a perda de água dos reservatórios.  A 

baixa precipitação no início da estação levou a 

atrasos nas sementeiras em várias áreas, bem como 

a sementeiras perdidas em algumas zonas, tais 

como o sul do Malawi, onde os agricultores 

sofreram uma murchidão permanente das suas 

colheitas iniciais e tiveram de replantar. Nas zonas 

nordeste da região, incluindo o sul da Tanzânia, 

norte de Moçambique, Malawi e leste da Zâmbia, o 

início das chuvas foi atrasado, em 30 a 40 (ou mais) 

dias. O sul de Angola, o norte da Namíbia, o 

sudoeste da Zâmbia, o noroeste do Zimbabwe e o 

centro de Moçambique sofreram atrasos 

semelhantes. 

Boas chuvas ocorreram no início de Janeiro em 

muitas das zonas que tinham sofrido chuvas fracas 

de Outubro a Dezembro, incluindo o Malawi, norte 

de Moçambique, sul da Tanzânia, grande parte de 

Madagáscar, Zâmbia, e Zimbabwe. No entanto, em 

algumas zonas, as anomalias em termos negativos 

da precipitação continuaram até ao início de 

Janeiro, incluindo o sudoeste de Madagáscar, o 

sudoeste de Angola, e o noroeste da Namíbia. Em 

Fevereiro e princípios de Março, ocorreram 

condições secas prolongadas nas  zonas centrais da 

região (incluindo o leste do Botswana, o sul e centro 

de Moçambique, norte da África do Sul, sudoeste e 

centro da Zâmbia, e Zimbabwe), afectando 

negativamente as culturas em muitas destas zonas. 

No sul de Moçambique e Zimbabwe, os relatórios 

indicaram que as colheitas em várias zonas 

falharam, com pouco ou nenhum rendimento 

devido à secura permanente durante este período. 

A precipitação melhorou em Março, nas zonas 

centrais, proporcionando algum alívio para as 

culturas que não tinham murchado 

permanentemente. Chuvas abaixo da média 

também ocorreram no sudoeste de Madagáscar em 

Janeiro e Março, e em zonas do oeste de 

Madagáscar durante o período de Janeiro a Março.   

Figura 8: Ciclones que afectaram a Africa Austral 

durante a estação de ciclones de 2021/22. 

Figura 9: Precipitação cumulativa estimada para o período 

de Ourubro a Dezembro de 2021, como percentatem da 

média a longo prazo. 
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Em geral, a estação das chuvas de Verão (Outubro 

de 2021 a Março de 2022) foi abaixo do normal no 

sudoeste de Angola, no leste do Botswana, no sul e 

oeste de Madagáscar, no sul e centro de 

Moçambique, no oeste da Namíbia, no nordeste da 

África do Sul, na metade ocidental da Zâmbia, e em 

grande parte do Zimbabwe. Isto resultou 

principalmente de uma primeira metade muito seca 

da estação (Outubro a Dezembro de 2021) em 

grande parte da região, bem como do período seco 

prolongado em Fevereiro e início de Março nas 

zonas centrais da região e em Madagáscar. Para o 

sul de Madagáscar, este ano, é a última de uma série 

de épocas de seca consecutivas, uma situação que 

está a afectar gravemente os meios de subsistência 

e a segurança alimentar naquele país.  

Por contraste, grande parte da Tanzânia, noroeste e 

sudeste de Angola, sul da Namíbia, sul do 

Botswana, e grande parte da África do Sul 

receberam precipitações sazonais acima da média. 

O Malawi, a metade oriental da Zâmbia, grande 

parte do norte de Moçambique, e o centro/leste de 

Madagáscar receberam totais de precipitação 

sazonal próximos da média, apesar da forte 

precipitação que foi recebida devido a vários 

ciclones. Os totais sazonais no Malawi, na metade 

oriental da Zâmbia, em grande parte do norte de 

Moçambique, e nas zonas do centro e leste de 

Madagáscar estão quase normais, apesar da 

elevada precipitação recebida durante os eventos 

ciclónicos no período de fins de Janeiro até ao início 

de Março. A precipitação intensa durante o início de 

2022 diminuiu os défices de precipitação sazonais. 

Contudo, a fraca distribuição temporal da 

precipitação causou um baixo rendimento das 

colheitas em várias áreas, incluindo partes do 

Malawi, Moçambique e Zimbabwe. Como resultado 

das chuvas que ocorreram, a vegetação, incluindo 

as zonas de pastagens, tiveram resultados bons na 

maioria das áreas, excepto no sul de Madagáscar, 

sudoeste de Angola, e noroeste da Namíbia, onde 

condições de seca prolongada resultaram em 

condições da vegetação abaixo da média.  

3.5 Alterações climáticas e 

variabilidade do clima 

Designada pelo Painel Intergovernamental sobre 

Alterações Climáticas como um "hotspot" climático 

(região nevrálgica sob o ponto de vista climático), a 

África Austral é propensa a eventos climáticos 

extremos recorrentes, incluindo secas e cheias. Os 

países ao longo do Sudoeste do Oceano Índico 

(SWIO) são particularmente vulneráveis aos ciclones 

- cinco tempestades tropicais ou ciclones assolaram 

estes países durante a estação das chuvas de 

2021/22. Nos últimos cinco anos, muitas partes da 

região sofreram secas recorrentes.  

Os choques e ameaças induzidos pelo clima estão 

ligados à redução da produção agrícola, deslocação 

de pessoas, danos em casas e infra-estruturas 

críticas, e surtos de doenças como a malária e a 

cólera.  

Partes da região registaram uma baixa precipitação, 

inadequada para a agricultura e pecuária, em cinco 

das últimas sete campanhas agrícolas. Uma destas 

épocas de fraca pluviosidade foi a estação das 

chuvas de 2021/22, que foi assolada por um início 

tardio e errático e longos períodos secos na parte 

central da região, no sudoeste de Angola e 

sudoeste de Madagáscar, onde a persistência de 

chuvas fracas resultou na repetição de secura 

severa, com impacto significativo nas culturas, na 

pecuária e na disponibilidade de água. Os repetidos 

Figura 10: Precipitação cumulativa estimada para o 

período de Janeiro a Março de 2022,  como percentagem 

da média a longo prazo. 
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choques climáticos extremos observados no 

passado recente em toda a região significam que a 

região permanece em risco de altas taxas de 

insegurança alimentar aguda se não forem 

implementadas intervenções eficazes.  

As manifestações mais pronunciadas de alterações 

climáticas e da variabilidade do clima incluem:  

(a) aumento da temperatura, causando a 

subida de stress térmico e a diminuição dos 

rendimentos da produção agrícola. O alimento de 

base da região - o milho - é particularmente 

vulnerável aos efeitos das alterações climáticas.  

(b) mudanças dos padrões da precipitação 

com o aumento de eventos de precipitação 

erráticos de elevada intensidade, causando cheias e 

maior frequência de estiagem e episódios de seca.  

(c) início tardio e término antecipado das 

estações das chuvas, reduzindo o período 

vegetativo das culturas. 

(d) A variabilidade do clima e as alterações 

climáticas, juntamente com as alterações induzidas 

pelo homem, podem também afectar os 

ecossistemas, por exemplo, mangais e recifes de 

corais, com consequências adicionais para a pesca 

e o turismo.  

(e) A saúde humana, já comprometida por uma série 

de factores, pode ser ainda mais afectada 

negativamente pelas alterações climáticas e pela 

variabilidade climática, por exemplo, maior 

incidência da malária na África Austral. Embora as 

alterações climáticas tenham um grande impacto 

nos sectores económicos da região, é provável que 

haja algumas oportunidades para crescimento 

devido a mudanças nas estações do ano e nos ciclos 

de produção. A necessidade de responder às 

alterações climáticas é também uma oportunidade 

para impulsionar a transformação económica na 

região: desenvolvimento resiliente ao clima e com 

baixo teor de carbono que impulsiona o 

crescimento, colmata o défice energético, e reduz a 

pobreza. É também necessário um investimento 

acrescido em acções antecipatórias para ligar 

eficazmente a análise de riscos e os avisos precoces 

de riscos induzidos pelo clima em acções que 

possam proteger as pessoas antes de uma ameaça. 

A prioridade dada ao uso sustentável da terra 

através de uma agricultura inteligente em termos 

climáticos pode inverter um ciclo vicioso, 

aumentando o rendimento dos pequenos 

agricultores, reduzindo a vulnerabilidade e 

reforçando a segurança alimentar nacional, bem 

como reduzindo as emissões de gases com efeito 

de estufa.  

As alterações climáticas dão maior urgência a 

políticas sólidas e estimulantes do crescimento, 

independentemente da ameaça climática. As 

estratégias de crescimento verde podem acelerar o 

investimento em tecnologias eficientes em termos 

de recursos e em novas indústrias, ao mesmo 

tempo que gerem os custos e riscos para os 

contribuintes, empresas e comunidades. A transição 

para o crescimento verde protege os meios de 

subsistência; melhora os recursos hídricos, 

energéticos e a segurança alimentar; promove a 

utilização sustentável dos recursos naturais, e 

estimula a inovação, a criação de emprego e o 

desenvolvimento económico.  

Os países da África Austral precisam de expandir 

significativamente a produção de energia para 

alcançar o acesso universal à energia - mas só o 

podem fazer através de combinações energéticas 

apropriadas que permitam à região abastecer as 

suas cidades, zonas rurais e economias. A África 

Austral tem um enorme potencial para as energias 

renováveis - hídrica, solar, eólica e geotérmica. As 

melhorias nas tecnologias de colheita de água, 

métodos agrícolas de conservação de água, e a 

manutenção e expansão de programas de irrigação 

também reduzirão significativamente o risco de 

insegurança alimentar devido aos períodos secos 

induzidos pela variabilidade climática, que ocorrem 

frequentemente na região. 

3.6 Impactos das calamidades  

A Região da SADC foi assolada por seis (6) ciclones 

tropicais. A primeira tempestade da época, a 

Tempestade Tropical Moderada Ana, atingiu 

Madagáscar e Moçambique, tendo em seguida 
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avançado em direcção ao Malawi e ao Zimbabwe, 

afectando mais de 1.315.206 pessoas. 

Posteriormente, o Ciclone Tropical Intenso Batsirai 

atingiu o centro e o sul de Madagáscar, em 

Fevereiro de 2022, afectando 146.671 pessoas e 

provocando a morte de mais de 90. A depressão 

tropical Dumako rapidamente se seguiu e afectou 

cerca de 33.633 pessoas em Moçambique. O ciclone 

tropical Emnati atingiu Madagáscar em Março de 

2022 afectando 169.583 pessoas. A tempestade 

tropical severa Gombe atingiu a zona costeira da 

província central de Nampula em Moçambique e o 

nordeste de Madagáscar, afectando 896.176 

pessoas em Madagáscar, Malawi e Moçambique. 

Além disso, 60.000 hectares de arrozais foram 

inundados duas vezes no sudeste de Madagáscar 

por ciclones tropicais intensos, Batsirai e Emnati, 

afectando a produção de arroz em fim de estação, 

enquanto em Moçambique, estima-se que mais de 

220.000 hectares de culturas tenham sido perdidos 

devido aos 3 ciclones e tempestades que atingiram 

Moçambique ao longo da estação das chuvas.  

A República da África do Sul e outros países da 

Região da SADC foram assoladas por um sistema de 

baixa pressão que oscilou na Região, causando 

tempestades de trovoadas e ventos que 

provocaram estragos e trouxeram chuvas intensas. 

A República da África do Sul registou a mais elevada 

precipitação de sempre nos últimos 60 anos, com 

uma grande parte da província do KwaZulu-Natal 

(KZN) a receber mais de 400 mm de precipitação 

num período de 24 horas, que resultaram em 

inundações repentinas destrutivas que afectaram 

27.069 agregados familiares, resultaram em 462 

mortes e  causaram danos colossais às infra-

estruturas no valor de 105.525.500 ZAR.  

A tempestade tropical Jasmine afectou o Sul de 

Madagáscar nos dias 26 e 27 de Abril, causando 

óbitos e danos. De acordo com o último relatório 

provisório de danos de 27 de Abril de 2022 do 

Gabinete Nacional de Gestão de Riscos de 

Desastres de Madagáscar (BNGRC), 3 pessoas 

morreram e foram afectadas 197 pessoas de 56 

agregados familiares, enquanto 88 pessoas foram 

deslocadas e transferidas para locais de alojamento 

temporário. Esta devastação ocorreu tendo como 

cenário uma situação de emergência de seca  

prevalecente na região do Grande Sul da Ilha de 

Madagáscar, onde quase 50 por cento dos três 

milhões de habitantes se encontram em crise 

alimentar. 

Estes impactos comprometeram gravemente os 

ganhos de desenvolvimento que a região tinha 

alcançado ao longo dos anos; os investimentos 

feitos no desenvolvimento de infra-estruturas têm 

de ser repetidos devido às destruições causadas 

pelas cheias e ciclones; os Estados-Membros são 

forçados a aumentar os seus investimentos em 

programas de protecção social, à medida que a 

situação de pobreza e vulnerabilidade na região se 

agrava com estas calamidades. A população da 

região teve de empregar mecanismos de resposta 

deficientes que nos últimos dois anos foram 

agravados pelos impactos prolongados da COVID-

19 que levaram à perda de oportunidades de 

emprego e de rendimentos dos agregados 

familiares, ao aumento dos preços dos alimentos e 

bens em resultado das perturbações do mercado 

global e do encerramento das fronteiras e das 

restrições no movimento das pessoas. 

Cumulativamente, estas catástrofes não só 

desafiam os mecanismos de Gestão de Risco de 

Calamidades dos Estados-Membros, mas também 

os esforços globais na construção de uma região da 

SADC que seja resiliente. 

A capacitação e formação dos municípios, 

comunidades, bairros e governos locais, em matéria 

de gestão do risco de calamidades, sustentabilidade 

e resiliência urbana são importantes para o sucesso 

do Plano Regional de Resiliência. DiMSUR, um 

centro intergovernamental de gestão de risco de 

calamidades está a desenvolver programas de 

resiliência urbana no Malawi, Moçambique, 

Madagáscar e Comores, para alavancar a 

capacidade de resiliência regional em termos de 

sensibilização e prontidão. 

Os países da região precisam de ter capacidade 

técnica e formação para começar a dar prioridade à 
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implementação de soluções identificadas por 

estudos que têm sido realizados durante vários 

anos. A redução dos impactos das calamidades foi 

integrada na Estratégia Regional de Resiliência para 

2030 incluindo os instrumentos de planeamento 

participativo e inclusivo, aumentando a capacidade 

dos municípios, das comunidades e dos Governos, 

para responder com maior precisão aos impactos 

das alterações climáticas. Com esta capacidade 

instalada, a região será capaz de mudar o discurso 

da "Reconstrução" para os princípios da 

"Prevenção", criando cidades mais resilientes, 

concebidas pelas comunidades e não mais para 

elas. 

3.7 Produção alimentar e os meios 

de subsistência 

3.7.1 Produção e abastecimento de Cereais 

Referente à Campanha de 

Comercialização Agrícola de 

2022/2023  

A produção de cereais básicos para a campanha de 

Verão de 2021/22 é estimada, em geral, como 

sendo inferior à da última campanha na maioria dos 

Estados-Membros da SADC. Isto deve-se, 

principalmente, à precipitação sub-óptima que foi 

registada durante a campanha.  

A África do Sul, o maior produtor e exportador de 

milho da Região, estima a sua produção em cerca 

de 14.678.800MT este ano em comparação com a 

colheita do ano passado de cerca de 16.315.000MT. 

Contudo, espera-se que a colheita deste ano seja 

ligeiramente (+2%) acima da produção média dos 

últimos cinco anos, que é de 14.444.000MT. Espera-

se que a colheita de milho na Zâmbia seja de cerca 

de 2.706.000MT, abaixo da produção do ano 

passado de 3.620.200MT, um decréscimo de 25%. 

No Malawi a produção do milho estima=se que se 

situe abaxi de 13% das médias de cinco (5) anos 

mais recentes. A produção do milho e dos cereais 

de pequeno grão no Zimbabwe deve ser 43% e 44% 

abaixo da campanha anterior, respectivamente.  Por 

contraste, Eswatini espera um aumento de 27% na 

produção de milho em comparação com a colheita 

de 2022 estimada em cerca de 127.000 toneladas 

métricas.  

A região é um importador líquido de arroz e trigo. 

Quase 80% dos países da região da África Austral 

são 100% dependentes da importação de trigo e 

dos seus produtos. As rupturas das cadeias de 

abastecimento para estes produtos, em resultado 

da guerra na Ucrânia, poderão ter um impacto 

negativo na sua disponibilidade durante a 

campanha de comercialização agrícola de2022/23. 

3.7.2 Desempenho dos mercados e preços 

de produtos de base das dietas 

Os preços dos principais produtos de base 

continuam elevados na maior parte da região e 

mais impactos são sentidos nos produtos 

importados devido aos impactos do conflito em 

curso na Ucrânia. Na RDC, os preços dos principais 

produtos alimentares importados, incluindo arroz e 

óleo vegetal refinado, aumentaram entre 10%  30 

por cento em Abril. Em Moçambique, 60 % dos 

mercados monitorizados em Abril referiram preços 

de milho em grão acima da média de cinco anos, 

numa altura em que os preços começam 

normalmente a descer. No Zimbabwe, uma 

combinação de pressões hiper-inflacionárias e 

escassez de alguns produtos alimentares básicos, 

incluindo óleo de cozinha, farinha de milho e 

açúcar, resultou em aumento significativo dos 

preços, com mais mercados a aumentar as vendas 

exclusivamente em USD. No Malawi, o preço do 

milho em Abril aumentou de 22% a 73% acima do 

ano anterior e foi 18% e 55% mais alto em todos os 

mercados, com o maior aumento nos mercados das 

zonas a sul devido a colheitas abaixo da média 

Na maioria dos países, espera-se que os preços de 

milho sigam tendências sazonais acima dos níveis 

do ano anterior e dos níveis médios de cinco anos. 

Na maioria das áreas deficitárias da região, o 

aumento provável dos custos de transporte 

associados ao conflito na Ucrânia. que tem 

provocado o aumento nos combustíveis, 

influenciará provavelmente um aumento 

significativo dos preços dos produtos alimentares 

de base. Provavelmente isto irá afectar o acesso dos 

agregados familiares pobres a alimentos de base no 
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mercado, especialmente de Outubro do ano em 

curso até Março de 2023, (época de escassez) 

quando o poder de compra da maioria das famílias 

será baixo.  A seca afectou as zonas no sul de 

Angola, Madagáscar, Malawi,Moçambique e 

Zimbabwe bem como as zonas de conflito na RDC 

e em Moçambique susceptíveis de serem afectadas 

de forma significativa por preços acima da média de 

produtos alimentares de base. 

3.7.3 Previsões da Produção Agrícola para a 

campanha de 2022/23 

A guerra na Ucrânia contribuiu para fazer subir os 

preços já elevados dos factores de produção 

agrícola. Contudo, os efeitos deste recente aumento 

abrupto dos preços globais de fertilizantes e outros 

factores de produção tiveram um impacto 

comparativamente limitado na produção agrícola 

da campanha de 2021/22, uma vez que as culturas 

já se encontravam numa fase avançada, na altura 

em que o conflito começou, no final de Fevereiro de 

2022. Existem sérias preocupações para a próxima 

campanha, uma vez que os preços elevados 

poderão limitar o acesso dos agricultores aos 

factores de produção.  

Um risco adicional é o aumento dos preços dos 

combustíveis e o abrandamento do crescimento 

económico global, sendo provável que os países da 

África Austral sejam afectados por uma 

desaceleração da procura nas exportações de 

produtos agrícolas, o que poderá causar reduções 

de rendimento no sector agrícola.  

Além disso, o decréscimo em divisas pode adicionar 

uma maior pressão depreciativa, com as moedas da 

África do Sul, Malawi e Zimbabwe, respectivamente, 

a perderem já acentuadamente valor em 2022, o 

que poderá amplificar a pressão inflacionária. 

Espera-se também que os governos enfrentem 

desafios fiscais e necessidades crescentes nas 

despesas com programas de protecção social, a fim 

de responderem às elevadas taxas de inflação. 

Neste contexto, os programas de subsídios aos 

factores de produção agrícola poderão ter de ser 

ajustados para ter em conta os efeitos dos preços 

elevados dos fertilizantes, o que poderia significar 

uma redução do número de beneficiários para 

manter os níveis de subsídios ou um aumento dos 

pagamentos pelos agricultores para manter o 

número de beneficiários. Em qualquer dos casos, 

seria de esperar uma diminuição da utilização de 

fertilizantes, o que poderia ter implicações adversas 

para a produção de cereais em 2023, 

particularmente de milho, que exige uma grande 

quantidade de fertilizantes, mas é também o 

principal produto de base da dieta na maioria dos 

países da África Austral. 

3.7.4 Produção Pecuária 

A produção pecuária constitui uma importante 

fonte de alimentos, particularmente de proteínas, 

minerais, vitaminas e micronutrientes de alta 

qualidade para a maioria da população da região da 

SADC. Estima-se que a carne, o leite e os ovos 

forneçam cerca de 20% das proteínas das dietas 

locais. A pecuária também contribui indirectamente 

para a nutrição humana e desempenha um papel 

importante na melhoria da segurança alimentar na 

região através de rendimentos monetários, obtidos 

com a venda de animais, e que são depois utilizados 

para comprar produtos alimentares não animais e 

factores de produção para a agricultura. Em 

Botswana, Reino de Eswatini, Namíbia e África do 

Sul, a indústria pecuária também constitui uma das 

principais fontes contribuintes para o PIB nacional. 

Durante o período de 2015-2020, registou-se um 

ligeiro aumento na produção animal regional, com 

um aumento significativo registrado na produção 

de suínos (aproximadamente 30%) e caprinos 

(aproximadamente 12%). Após uma ligeira redução 

do número de bovinos, em 2017/18, a produção de 

gado aumentou ligeiramente em 2019/20 (Figura 

12). Apesar deste ligeiro incremento, a região 

continua a ser um importador líquido de produtos 

de pecuária visto que a procura supera a oferta. 

Figura 11: Efectivo pecuário de 2015 a 2020 
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Fonte: Estados-Membros da SADC 

Relativamente à campanha de 2021-2022, a 

produção animal aumentou no Zimbabwe 

especialmente para o gado bovino. As cabeças de 

gado bovino aumentaram em cerca de 1% de 

5.478.648 para 5.509.982. Por outro lado, a 

mortalidade diminuiu cerca de 9% em 2021. A taxa 

de partos, no entanto, permanece baixa em cerca 

de 48%, cerca de 12 pontos percentuais abaixo do 

objectivo de 60%.  

3.7.5 Pesca e Aquacultura 

A contribuição do peixe para a segurança alimentar 

e nutricional é tanto como uma fonte directa de 

nutrientes como uma fonte de rendimento, com o 

qual as comunidades piscatórias podem comprar 

outros tipos de alimentos. Embora as fontes do 

consumo de proteínas em muitos países da SADC 

sejam predominantemente fontes animais, o peixe 

e os produtos da pesca têm o potencial de ter um 

impacto significativo na segurança alimentar e 

numa boa nutrição na região. O consumo actual per 

capita de peixe na região é estimado em 

11,3kg/ano, muito abaixo do consumo per capita 

recomendado de 19kg/ano. No Zimbabwe, o total 

dos tanques de peixe aumentou 18% entre 2021 e 

2022, o que constitui uma melhoria na produção 

que provavelmente se poderia traduzir num 

aumento do consumo de peixe, melhorando assim 

o consumo global de proteína. No entanto, ainda é 

necessário fazer mais para garantir que os 

agregados familiares também consumam o peixe 

em vez de o venderem.  
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Ciclones e cheias nas zonas orientais de 

Madagáscar causaram danos significativos ao 

sector das pescas. Os pescadores ao largo da costa 

perderam barcos, redes e gaiolas de lagosta e 

rendimentos, em resultado dos ciclones, uma vez 

que o mar estava demasiado agitado para ir ao 

largo durante muitos dias da temporada. Enquanto 

a pesca no interior sofreu um impacto menor, a 

piscicultura sofreu danos graves, uma vez que 

muitos tanques foram danificados ou destruídos 

juntamente com a perda de alevins e reprodutores. 

Perdeu-se um total de 735 canoas, 2100 redes de 

pesca, e 111 tanques de peixes5. Deve ser concedido 

apoio para a recuperação de bens, aos pescadores 

que perderam os seus barcos e redes, 

especialmente ao longo das aldeias costeiras que 

suportaram o peso dos ciclones e das cheias este 

ano.  

No norte de Moçambique, a actual crise e os seus 

efeitos por repercussão tiveram um impacto 

negativo no sector das pescas. O Governo de 

Moçambique e a FAO empreenderam uma 

avaliação do impacto da crise em curso no sector 

das pescas no Norte de Moçambique, Província de 

Cabo Delgado. A avaliação incluiu considerações 

em termos do movimento de pessoas deslocadas 

internamente (PDI), que afecta a oferta e a procura, 

o impacto do sector das pescas na crise, o nível de 

emergência da segurança alimentar, e a capacidade 

de resiliência para responder a futuros choques. O 

ciclone Kenneth e o conflito tiveram um impacto no 

mercado, nas infra-estruturas de armazenamento e 

no processamento de produtos da pesca, pois os 

telhados, drenagem, e abastecimento de água 

foram danificados. Contudo, alguns grupos de 

utilizadores uniram forças para reparar os danos 

infligidos e assegurar a continuidade do 

funcionamento do mercado. Para assegurar a 

utilização sustentável dos recursos, e optimizar o 

desempenho do sector, uma vez estabilizada a 

situação no que respeita à migração de pessoas e à 

situação de segurança, é necessário desenvolver 

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

Cattle Goats Pigs Sheep

2015 2016 2017 2018 2019 2020



25 

 

planos de gestão das pescas seguindo a 

Abordagem do Ecossistema para as Pescas. As 

actividades de apoio à captura e distribuição de 

peixe aos mercados na Província de Cabo Delgado 

devem ser prioritárias e implementadas o mais 

rapidamente possível, tendo em vista o interesse de 

garantir a segurança alimentar às comunidades 

mais necessitadas. A curto e imediato prazo, 

recomenda-se o fornecimento de um número 

limitado de embarcações e artes de pesca logo que 

possível, a fim de garantir que algumas capturas 

sejam possíveis, e evitar o risco de sobrecapacidade 

quando outros projectos fornecerem embarcações 

e artes de pesca. Recomenda-se também a 

reabilitação do sistema de monitorização da pesca, 

o reforço dos Conselhos Comunitários de Pesca 

(CCP), o reforço institucional, e o desenvolvimento 

da pesca de alto mar6. 

3.7.6 Pragas e doenças transfronteiriças 

Surtos de Gafanhoto 

Três espécies de gafanhotos são preocupantes na 

região, incluindo o Gafanhoto Migratório Africano 

(GMA), o Gafanhoto Castanho (GC) e o Gafanhoto 

Migratório Malgaxe (GMM). Desde o início de 2020 

até Dezembro de 2021, o Gafanhoto Migratório 

Africano prevaleceu em Angola, Botswana, Namíbia, 

Zâmbia e Zimbabwe. O GMA  danificou cerca de 

76.000 hectares de culturas em três regiões da 

Namíbia. No final de Dezembro de 2021, o GMA 

tinha sido largamente eliminado através dos 

esforços de controlo colectivo dos países afectados, 

com o apoio da FAO. As intervenções de controlo 

de gafanhotos utilizaram o Apelo Regional de 

Resposta a Gafanhotos da SADC para 2020 para os 

países afectados. O Gafanhoto castanho era 

predominante em partes da África do Sul e da 

Namíbia.  

O Gafanhoto Castanho afectou três províncias da 

África do Sul (Cabo Oriental, Cabo Ocidental e Cabo 

do Norte) e da Namíbia (Região de Kharas).  O 

                                                      

 

6 Avaliação do apoio pós conflito pelos danos no 

sector das pescas para a programação no norte de 

Gafanhoto Migratório Malgaxe (GMM) era 

predominante nas regiões ocidentais no centro 

Madagáscar.  O GMM afectou a produção agrícola 

em Madagáscar (Androy, Anosy, Atsimo Andrefa, 

Ihorome, Matsiatra Ambony e Menabe).  Com o 

apoio da USAID, a FAO continua a fornecer apoio 

técnico e logístico para a vigilância e monitorização 

contínua do GMA e do Gafanhoto Castanho, 

utilizando a aplicação do elocust3m.  

A FAO, a SADC e os países afectados por surtos de 

gafanhotos realizam reuniões conjuntas de 

coordenação bissemanais de combate ao 

gafanhoto e reuniões de troca de informações para 

apoiar as operações de vigilância e controlo da 

praga, assegurando que esta é mantida sob 

controlo. 

Lagarta-do-Cartucho do milho 

A lagarta de cartucho que é agora endémica em 

toda a África Austral continua a afectar o milho e 

outros cereais. No entanto, não há dados que 

permitam quantificar as perdas reais causadas pela 

praga durante a campanha de 2021/22.  

Quelea 

A quelea de bico vermelho é uma praga aviária em 

África que causa danos de aproximadamente 88,6 

milhões de dólares anuais. É uma praga migratória 

com locais de reprodução em vários países do 

continente, incluindo a Tanzânia, partes do sul do 

Botswana e Zimbabwe. Registaram-se alguns surtos 

graves que afectaram as culturas de sorgo/mapira, 

painço, arroz, trigo nos três países.  Em Junho de 

2022, o governo da Tanzânia apelou à ajuda de 

emergência para combater os surtos da pragas. A 

FAO libertou 0,5 milhões de dólares para operações 

de vigilância e controlo aéreo sobre a praga. Há 

uma necessidade contínua de mais recursos para a 

criação de sistemas eficazes de aviso prévio (EWS), 

bem como de abordagens comunitárias de Gestão 

Integrada de Pragas. 

Moçambique, Província de Cabo Delgado. FAO e o 

Governo de Moçambique, sem data.  
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Peste Suína Africana (PSF) 

Em Abril do ano em curso, a Peste Suína foi 

notificada na província de Lusaka, na Zâmbia. Foi 

imposta uma quarentena e a proibição do 

movimento de suínos, contudo duas varas de 

suínos, num total de 31 animais, foram afectadas, 

de acordo com a notificação oficial à Organização 

Mundial da Saúde Animal (OIE). O surto da doença 

foi contido e a proibição levantada.  

Também a província da África do Sul do Cabo 

Oriental está a registar o primeiro surto de PSA após 

uma um período de três meses sem a doença.  De 

acordo com a OIE os surtos notificados afectaram 

mais de 44.200 suínos. 

Doenças dos Animais transfronteiriças 

As alterações climáticas e as condições agro-

ecológicas que afectam a distribuição dos vectores, 

a concentração e intensificação dos sistemas de 

produção estão a aumentar, mais do que nunca, a 

probabilidade de as soenças dos animais surgirem  

e de se propagarem mais e mais rapidamente na 

região. Relatórios recentes sobre doenças indicam 

um aumento na ocorrência de surtos, incluindo a 

introdução de dois novos serótipos (O e A) do vírus 

da febre aftosa (FA) na região da SADC 

provenientes da África Oriental, afectando a 

Zâmbia, Namíbia, Maurícias e Comores.  

Em Abril deste ano, foi notificado um surto de febre 

aftosa (FA) no distrito de Mchinji no Malawi e no 

distrito de KwaHlabisa em KwaZulu Natal, África do 

Sul. Foi imediatamente decretada a quarentena e a 

proibição da circulação de gado. Mais 

recentemente, foram noticiados novos surtos em 

zonas fronteiriças da zona de Mchinji no Malawi e 

na província de Tete, em Moçambique. Isto é 

relativamente ao serotipo O, que é uma nova 

estirpe na região e irá colocar novos desafios aos 

criadores de gado e aos governos nacionais. O 

governo do Malawi (Departamento de Saúde 

Animal e Desenvolvimento Pecuário (DAHLD), em 

conjunto com a FAO, implementou um programa 

de emergência para o controlo da febre aftosa no 

Malawi, uma vez que esta doença afecta todos os 

anos centenas de criadores de gado. Prevê-se que 

os governos nacionais irão impor proibições aos 

movimentos e vendas de gado que poderão afectar 

negativamente os rendimentos e a subsistência dos 

agricultores de imediato e a longo prazo.   

Pela primeira vez foi notificado um surto de H5 

HPAI no Lesoto. Desde Abril de 2021, foram 

notificados na África do Sul catorze (14) casos de 

H5N1 HPAI. O Botswana também notificou dois (2) 

episódios de HPAI, em Agosto de 2021, que foram 

controlados com sucesso antes de Fevereiro de 

2022. Foram notificados surtos da peste suína 

africana (PSA) na África do Sul, na Tanzânia e no 

Zimbabwe. 

 

3.8 Água, Saneamento e Higiene 

(WASH) 

3.8.1 Ponto de situação dos Recursos 

Hídricos 

Relativamente ao planeamento dos recursos 

hídricos, as reservas de água no final da estação das 

chuvas também servem como indicador dos níveis 

de vulnerabilidade das populações e da economia 

aos impactos da escassez de água. Comparando o 

armazenamento de água no início da estação seca, 

nos meses de Maio de 2021 e Maio de 2022, as 16 

barragens regionais monitorizadas pela SADC, 

verifica-se que o nível médio das barragens em 

2021 foi de 84,2%, e 94,1% em 2022, 

respectivamente. Isto mostra que as reservas 

Figura 12: Nível de acesso a água potável segura nas 

instalações de saúde e escolas da região.  

 
Fonte: Adaptado da UNICEF e OMS, 2022 

 

Figura 2: Nível de acesso a água potável segura nas 

instalações de saúde e escolas da região.  
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regionais de água têm vindo a aumentar nos 

últimos dois anos, desde 2020.  Contudo, embora a 

região tenha recebido boas chuvas durante este 

período, tem uma capacidade de armazenamento 

limitada. Apenas 18% dos recursos hídricos anuais 

renováveis podem ser armazenados. Sendo este um 

máximo na região da SADC. Reflecte um aumento 

de 4% ao longo dos últimos dez anos. Existe, 

portanto, uma necessidade premente de 

desenvolvimento de mais instalações de 

armazenamento de água na região para satisfazer a 

crescente procura de água e para aumentar a 

resiliência climática da região. 

3.8.2 Acesso a água potável segura 

Cerca de 63% das pessoas na Região têm acesso ao 

abastecimento básico de água  (FAO, 2020). 

Actualmente, mais de 100 milhões (37%) de 

habitantes da África Austral não têm acesso a água 

potável segura. A maioria da população rural não 

tem acesso a água potável básica nos domicílios na 

RDC (77%), Angola (73%), Zâmbia (57%), 

Moçambique (60%), Madagáscar (64%), e Tanzânia 

(57%).  

A Visão de Desenvolvimento de Infra-estruturas da 

SADC é aumentar o acesso ao saneamento de 61% 

em 2012, para 75% até 2027.  Esta ambição também 

se seguiu à declaração da ONU sobre água e 

saneamento como um direito humano básico 

(ONU, 2010), e está alinhada com o apelo dos 

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU para um acesso universal à água potável limpa 

até 2030. Estas metas servem de referência para 

avaliar o progresso no acesso melhorado à água e 

ao saneamento na região da SADC.  

O progresso no sentido de um melhor acesso ao 

abastecimento básico de água tem sido muito 

lento. Estima-se que apenas 63% da população da 

região teve acesso ao abastecimento básico de 

água em 2022, apenas 2% de melhoria em relação 

ao nível de 61% em 2012. O acesso ao 

abastecimento básico de água potável nas unidades 

de saúde da região é estimado em 67%, os que têm 

acesso limitado representam 24% e os serviços de 

saúde sem acesso são estimados em 8% (UNICEF & 

OMS, 2022). As escolas da Região têm melhor 

acesso aos serviços básicos de abastecimento de 

água, com 76% com acesso ao serviços básicos de 

abastecimento de água, 2% com abastecimento 

limitado, e 22% sem acesso ao abastecimento 

básico de água. 

Ao ritmo actual, a ambição da SADC de alcançar 

75% de acesso ao abastecimento básico à água, até 

2027, não será concretizada, e, da mesma forma, a 

cobertura universal não será alcançada até 2030. É 

agora necessário mais investimento no acesso aos 

serviços de abastecimento básico de água. Isto 

deverá ser complementado por uma melhor gestão 

e manutenção das infra-estruturas disponíveis para 

aumentar a eficiência da utilização.  

3.8.3 Acesso ao saneamento melhorado 

A Visão de Desenvolvimento de Infra-estruturas da 

SADC é permitir o acesso de 75% da população da 

região ao saneamento básico até 2027. 

Actualmente, apenas 37% da população tem acesso 

a serviços de saneamento básico, e 11% da 

população está a praticar a defecação a céu aberto. 

Além disso, devido ao crescimento da população 

que vive em assentamentos informais, a proporção 

de pessoas urbanas com acesso ao saneamento 

básico diminuiu em algumas países da região como 

Namíbia e Zâmbia. Apenas Eswatini, Malawi e África 

do Sul estão no bom caminho para alcançar 

"nenhuma defecação a céu aberto" até 2030. Outros 

Estados-Membros estão a fazer progressos lentos 

para travar a defecação a céu aberto.  

As fortes chuvas que resultam em cheias provocam 

preocupações na área de saneamento, como foi 

testemunhado nas recentes inundações de Durban 

Figura 13: Número de unidades de cuidados de saúde 

com higiene em termos de lavagem das mãos em 

pontos de atendimento para alguns países da SADC, 

expresso como uma percentagem das instalações 

nacionais. 

Fonte: Adaptado da UNICEF e OMS, 2021 
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e Cidade do Cabo na África do Sul, e em 

Moçambique e Madagáscar. Em alguns casos, as 

cheias (por exemplo, Durban na África do Sul) 

danificaram as condutas de esgotos e o que teve 

como resultado  a mistura de águas residuais com 

recursos de água doce.  

Há necessidade de um maior investimento no 

desenvolvimento de infra-estruturas de 

saneamento e, portanto, de programas mais 

robustos para melhorar o saneamento. Também é 

necessário disponibilizar fundos de emergência nos 

Estados-Membros, para reabilitar atempadamente 

as infra-estruturas de águas residuais danificadas 

pelas cheias, e mais programas de sensibilização 

para elevar o nível das instalações sanitárias nas 

comunidades rurais. 

3.8.4 Acesso e prática de lavagem das mãos 

com sabão 

A higiene das mãos continua a ser um dos aspectos 

de importância vital do ODS número 6. O objectivo 

preconiza o acesso universal à higiene até 2030. No 

entanto, o acesso e a prática da higiene das mãos 

permanecem a níveis baixos e sem as instalações 

necessárias para suportar tais comportamentos em 

muitos cenários.  De acordo com o levantamento da 

UNICEF e da OMS de 2021 em 28 países Africanos, 

pelo menos um quarto da população não tinha 

instalações para a lavagem das mão na casa, em 

2020. Relativamente à SADC, a amostra incluía 

Angola (com 58% da população sem instalações de 

lavagem de mãos em casa), Zâmbia e Lesoto (51% 

em ambos), e Eswatini (44%). Na região verificou-se 

também que as instalações nacionais de cuidados 

de saúde com higiene das mãos nos pontos de 

atendimento variavam entre 24% (em Comores) e 

85% (em Moçambique), considerando os países 

com dados fornecidos.   

Na sequência da pandemia da COVID-19, a higiene 

das mãos teve uma proeminência sem precedentes, 

sendo a primeira linha de defesa nas estratégias 

                                                      

 

7 International Population Stock | Divisão da População 

(un.org) 

nacionais de prevenção da COVID-19. Isto tem 

ajudado a posicionar a higiene das mãos como uma 

importante questão de política pública a longo 

prazo. Há provas de que a higiene das mãos 

constitui um investimento altamente rentável com 

benefícios multiplicadores para a saúde a um custo 

relativamente baixo, para um verdadeiro 

investimento "sem arrependimentos".  Os alicerces 

da Estratégia de Higiene da SADC (2021-2025) para 

o sector do saneamento procuram, entre outras 

intervenções, aumentar a capacidade do sector de 

higiene da região e melhorar o financiamento no 

referido sector.   

3.9 Migração e Deslocações 

Forçadas 

Segundo o Departamento de Assuntos Económicos 

e Sociais das Nações Unidas (UN DESA), o número 

de migrantes internacionais em meados do ano 

2020 era de cerca de 3.098.192 na região da África 

Austral7. Com 2,8 milhões de migrantes só para a 

África do Sul. O corredor África do Sul - Zimbabwe 

continua a registar o maior número de fluxos 

transfronteiriços. Os migrantes estão à procura de 

melhores condições de vida, incluindo segurança 

alimentar, oportunidades de subsistência e 

melhores serviços. A RDC, o Zimbabwe, e 

Moçambique registaram o maior número de 

emigrantes, com cerca de 3,7 milhões. A escalada 

dos conflitos, especialmente no norte de 

Moçambique e no leste da RDC, e as difíceis 

condições de vida no Zimbabwe contribuíram para 

o aumento. A continuidade destas condições 

sugere que este número está prestes a aumentar. 

De acordo com o IDMC8, o número de PDI na RDC 

e em Moçambique era de cerca de 6,4 milhões em 

2021. 

IA seca no sul de Angola e Madagáscar exacerbou 

as circunstâncias já desastrosas e contribuiu para 

um fluxo de deslocações transfronteiriças e 

8 Base de dados das Deslocações Internas Globais -- 

IDMC (internal-displacement.org). Ver o Portal de Dados 

do ACNUR.  
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internas, respectivamente. Na Namíbia, estima-se 

que mais de 3.000 migrantes angolanos enfrentam 

uma elevada insegurança alimentar e falta de 

abrigo, com 1,14 milhões de pessoas no sul de 

Madagáscar a enfrentarem elevados níveis de 

insegurança alimentar aguda e verificando-se a 

migração interna para a parte norte do país devido 

à mesma. 

Globalmente, o número de migrantes internacionais 

e deslocações internas na África Austral diminuiu 

durante 2020 e em boa parte de 2021 de 8,1 

milhões em 2019 para 6,7 milhões. As restrições 

impostas devido à COVID-19 e o encerramento de 

fronteiras em países como a África do Sul, que atrai 

a maioria dos migrantes pelas suas oportunidades 

económicas e de subsistência, desempenharam um 

papel fundamental nos números decrescentes. Com 

o levantamento das restrições em toda a região, a 

escalada dos conflitos e os eventos climáticos, 

espera-se que os números aumentem novamente.  

À data de Abril de 2022, a região da África Austral 

acolhia também cerca de 8 milhões de pessoas 

forçadas a deslocar-se. Isto incluiu cerca de 6,6 

milhões de deslocados internos, e mais de um 

milhão de refugiados, e pessoas requerentes de 

asilo. As complexas crises humanitárias na 

República Democrática do Congo (RDC) 

representam mais de 79 % das pessoas deslocadas 

na região. Até Abril de 2022, a RDC tinha cerca de 

5,6 milhões de deslocados internos e 518 836 

refugiados e requerentes de asilo. Além disso, o 

conflito que assola o norte de Moçambique, 

afectando a Província de Cabo Delgado, resultou na 

deslocação interna de mais de 800 000 pessoas 

desde 2017. Existem também situações de 

refugiados de longa data no Botswana, Malawi, 

Moçambique, Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe, onde 

as comunidades de acolhimento continuam a 

partilhar recursos escassos com os refugiados 

recém-chegados e com os que permanecem mais 

tempo. 

Um  Inquérito Padronizado de Nutrição do ACNUR, 

realizado durante 2021 e o primeiro trimestre de 

2022, indica níveis significativamente elevados de 

crescimento retardado (atrofiamento)  entre as 

crianças refugiadas com menos de 5 anos no 

Malawi (27,3%), Zâmbia (17%-53,4%) e Zimbabwe 

(18,7%), indicando insegurança nutricional crónica 

entre os grupos mais vulneráveis O mesmo SENS 

revela taxas de anemia influenciada pela altitude 

que atingem até 74,10% entre as crianças 

refugiadas em alguns acampamentos de refugiados 

na Zâmbia, enquanto que permanecem superiores 

a 40% em todos os assentamentos de refugiados na 

Zâmbia, o que são significativamente elevadas. 

Verifica-se a tendência de os migrantes chegarem a 

locais urbanos e a estabelecerem-se em 

assentamentos populacionais informais mal 

planeados e com serviços básicos inadequados em 

áreas propensas a riscos. A segurança alimentar em 

áreas urbanas depende de dinheiro e, portanto, da 

flutuação do mercado e dos preços. Apesar da 

aparente "vantagem urbana" das populações 

concentradas, a falta de acesso a alimentos, e, 

particularmente, a alimentos seguros e nutritivos, é 

um grande problema para as comunidades 

deslocadas que vivem em aglomerados 

populacionais informais. A guerra em curso entre a 

Rússia e a Ucrânia também contribuiu para uma 

situação já difícil na região, com países a 

enfrentarem um aumento dos preços dos 

alimentos. Isto, juntamente com o aumento do 

preço do petróleo bruto, teve um impacto 

significativo no poder de compra das populações, e 

especialmente dos deslocados internos e forçados, 

para poderem satisfazer até mesmo as suas 

necessidades básicas.  Estas populações já estão a 

recorrer a várias estratégias negativas para gerirem 

a sua subsistência e com os alimentos a competir 

com o custo crescente de outros bens essenciais, 

incluindo habitação e água. Alcançar a segurança 

alimentar urbana é de facto altamente dependente 

do poder de compra dos agregados familiares. 

4 Conclusões 

A insegurança alimentar e nutricional na região 

continua a ser inaceitavelmente elevada e parece 

haver esforços inadequados para a região adquirir 
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resiliência aos múltiplos e crescentes choques que 

enfrenta.  

Como resultado da complexa interacção entre 

questões estruturais persistentes e os choques 

recentes vividos na região, estima-se que o número 

de pessoas em insegurança alimentar seja de 55,7 

milhões durante o período de 1 de Abril de 2022 a 

31 de Março de 2023 nos 12 Estados-Membros que 

forneceram dados para o Relatório Síntese sobre 

Segurança Alimentar e Nutricional e 

Vulnerabilidade para 2022.  

A desnutrição infantil continua a ser motivo de 

grande preocupação na região. As taxas de 

crescimento retardado continuam elevadas, 

registando-se uma média superior a 25% na maioria 

dos Estados-Membros. Todos os países da região 

têm uma prevalência de crescimento retardado 

classificada pela OMS como alta ou muito alta. 

Cerca de 18,6 milhões de crianças na região são 

atrofiadas. Um terço das crianças com crescimento 

retardado em África, estão nos Estados-Membros 

da SADC. A prevalência de anemia (deficiência de 

ferro) nas mulheres em idade reprodutiva na região 

está a níveis preocupantes de saúde pública de 

acordo com os critérios da OMS. A prevalência de 

crianças com excesso de peso nas economias 

médias altas é considerada "elevada" 

Os factores que impulsionam a alta insegurança 

alimentar e nutricional permanecem em grande 

parte inalterados, e incluem: 

(i) Níveis geralmente elevados de 

pobreza que continuam a agravar-se 

devido a baixas taxas de crescimento 

económico, elevado nível de 

desemprego, aumento da 

desigualdade, aumento da frequência 

e intensidade dos choques climáticos, 

sistemas de protecção social fracos e 

prestação inadequada de serviços 

básicos, incluindo serviços de saúde 

água, higiene e saneamento. Embora 

as regiões pareçam estar a enfrentar e 

a gerir os efeitos relacionados com a 

saúde no contexto da pandemia da 

COVID-19, os seus impactos 

económicos perturbadores ainda 

persistem; 

(ii) As secas prolongadas os sistemas 

ciclónicos que resultam em chuvas 

torrenciais, cheias e deslizamento de 

terras. Durante a estação das chuvas 

de 2021/22, a Região conheceu um 

recorde de seis sistemas destrutivos 

relacionados com o clima, incluindo 

duas tempestades tropicais e quatro 

ciclones; 

(iii) Queimadas, surtos de pragas nas 

culturas e de doenças dos animais 

estiveram entre os  desastres que 

também foram comunicados por 

vários Estados-Membros. Do início de 

2020 até Dezembro de 2021, o 

Gafanhoto Migratório Africano 

prevaleceu em Angola, Botswana, 

Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe. O 

gafanhoto danificou cerca de 76000 

hectares de culturas em três regiões 

da Namíbia. Em Abril de 2022, a peste 

suína foi notificada na província de 

Lusaka, na Zâmbia. Foi 

imediatamente posta em prática uma 

quarentena e uma proibição da 

circulação de suínos e de produtos 

derivados de suínos. Foi notificado 

um surto de febre aftosa no distrito 

de Mchinji no Malawi, no distrito de 

KwaHlabisa em KwaZulu Natal, África 

do Sul, e em partes da província de 

Tete em Moçambique; e 

(iv) Preços elevados dos principais 

produtos alimentares de base e 

outros produtos alimentares na maior 

parte da região que irão aumentar 

ainda mais devido às perturbações 

das cadeias de abastecimento de 

alimentos, combustíveis e fertilizantes 

provocadas pelo conflito em curso na 

Ucrânia. Na maioria dos países, 
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espera-se que os preços de milho 

sigam tendências sazonais acima dos 

níveis do ano anterior e dos níveis 

médios de cinco anos. 

5 Recomendações 

5.1 A curto prazo 

❖ Apoiar urgentemente as populações em 

situação de insegurança alimentar e 

nutricional com alimentos e/ou 

transferências de dinheiro, assegurando a 

harmonização com os programas nacionais 

de protecção social de resposta a 

calamidades; 

❖ Controlar e combater as pragas e doenças 

transfronteiriças de animais e das culturas e 

promover a utilização de uma estratégia 

integrada de combate às pragas que seja 

sustentável e eficaz; 

❖ Alargar as intervenções nutricionais de alto 

impacto que tenham como alvo crianças 

com menos de cinco anos, meninas 

adolescentes e mulheres em idade 

reprodutiva para acelerar a redução do 

crescimento retardado na região; 

❖ Melhorar o acesso das mulheres e das 

raparigas a alimentos nutritivos, à 

educação, aos serviços e aos recursos de 

produção, e assegurar que elas participem 

dos processos de tomada de decisões;  

❖ reforçar os programas de protecção social, 

pois estes desempenham um papel 

importante na garantia da segurança 

alimentar e dos meios de subsistência, em 

particular entre as populações muito 

pobres; 

❖ apoiar a capacidade de produção, através 

da facilitação/fornecimento de sementes e 

factores de produção agrícola para a época 

seguinte; e  

                                                      

 

9 Implementação do Pacto Climático de Glasgow da 

COP 26.  

 

5.2 A mais longo prazo  

❖ Incentivar a diversidade de culturas e dietas 

através do cultivo e consumo de dietas 

diversificadas, incluindo alimentos locais, a 

diversificação na produção animal, 

especialmente de pequenos ruminantes 

adaptados às condições climáticas 

adversas; 

❖ Promover sistemas de irrigação 

comunitários e de recolha das águas 

pluviais e construir barragens para 

assegurar a produção agrícola ao longo de 

todo o ano; 

❖ Reabilitar e reconstruir as infra-estruturas 

danificadas pelas cheias, a fim de melhorar 

o acesso aos mercados e aos serviços de 

saúde e sociais; 

❖ manter o comércio aberto e dar prioridade 

ao comércio intra-SADC de alimentos e 

outros produtos de base; 

❖ desenvolver iniciativas de reforço da 

resiliência, incluindo a criação de emprego 

nas zonas rurais, integrando tecnologias 

inteligentes de adaptação às condições 

climatéricas nos subsídios e na agricultura 

de conservação; 

 

gentes favoráveis ao clima nos subsídios 

agrícolas e na agricultura de conservação; 

❖ reforçar a integração de intervenções 

agrícolas e de segurança alimentar nos 

planos nacionais de adaptação e mitigação 

para promover a agricultura de 

conservação, a gestão do ambiente/dos 

ecossistemas9 e a construção da resiliência 

comunitária às alterações climáticas.  
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6 Resumo dos países 

6.1 Angola 

Angola tem sofrido com uma seca recorrente, 

principalmente nas províncias produtoras de 

cereais de Benguela, Namibe, Huila, Cunene e 

Cuando Cubango. No entanto, o aumento da 

produção petrolífera, do preço do barril e a 

recuperação do sector não petrolífero, está a 

melhorar as perspectivas macroeconómicas do país 

a curto prazo. A redução do imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA), a implementação do programa 

de reserva alimentar, e a implementação do 

programa Kwenda estão a proporcionar serviços de 

educação e saúde, facilitando a compra de factores 

de produção agrícola e contribuindo para a 

melhoria das condições de vida dos mais pobres.  

O Fundo Monetário Internacional, FMI, estima que 

o Produto Interno Bruto do país, PIB, irá crescer até 

2,4% até ao final de 2022. Independentemente da 

evolução positiva, a assistência humanitária é ainda 

necessária para as populações que enfrentam 

elevados níveis de insegurança alimentar aguda, 

particularmente nas províncias afectadas por 

sucessivos anos de seca que reduziram 

severamente os rendimentos dos agregados 

familiares que vivem da agricultura. À data de 

Março de 2022, 1,58 milhões de pessoas 

encontravam-se na Fase 3 e superior da IPC. Desta 

população, cerca de 417 000 pessoas enfrentavam 

condições da Fase 4 da IPC (Emergência) e 

encontravam dificuldades no acesso aos alimentos, 

ou só conseguiam satisfazer as suas necessidades 

alimentares mínimas através de estratégias de 

sobrevivência em crises e/ou emergências. É 

necessária uma combinação de assistência 

humanitária e de protecção para salvar vidas, 

juntamente com actividades de construção de 

resiliência para restaurar e reabilitar os meios de 

subsistência agrícola. 

6.2 Botswana 

O Botswana é um país semiárido caracterizado por 

precipitação baixa e sem segurança na previsão. A 

economia do Botswana cresceu na ordem dos 9,2 

por cento em 2021, em comparação com uma 

contracção de 7,3 por cento em 2020. Em particular, 

prevê-se que a economia cresça na ordem de 4,3 % 

em 2022. O desemprego aumentou de 22,2% no 

quarto trimestre de 2019, antes da pandemia de 

Covid-19, para 26% em 2021. A inflação foi em 

média de 6,7% em 2021, o que está acima da média 

estabelecida de 3-6%. Em Janeiro de 2022, a 

inflação era de 10,6%. 

Os principais perigos, choques e factores de stress 

que afectaram a segurança alimentar e nutricional 

do país incluem períodos de seca prolongados 

(entre Janeiro e início de Fevereiro de 2022), 

infestações por pragas e ervas daninhas (Quelea, 

Lagarta do Cartucho), aumento dos custos dos 

alimentos e dos factores de produção (fertilizantes 

e combustível) e conflitos Homem - Vida Selvagem. 

 

A estação das chuvas de 2021/22 começou bem 

com chuvas nas zonas Sul, Sudeste, Sul de 

Kgalagadi, Oeste de Ngamiland, e zona ocidental de 

Sandveld no Distrito Central. Em geral, apesar dos 

períodos secos nos finais de Janeiro e Fevereiro de 

2022, a distribuição da precipitação durante a 

estação de 2021/2022 foi boa, tanto no espaço 

como no tempo. As chuvas recebidas tiveram um 

efeito positivo nos níveis de armazenamento de 

água em todas as barragens. Os níveis de água são 

adequados para manter as áreas abastecidas a 

partir destas barragens até à próxima estação das 

chuvas, sem necessidade de entrada de água. 

A área plantada estimada foi de 253.150 ha por 

52.448 agricultores (21 528 homens e 30 920 

mulheres), em comparação com 236 292 ha por 

58.443 agricultores (26.060 homens e 32.383 

mulheres) para 2020/21 e 260.033 ha por 60.813 

agricultores (27292 homens e 33521 mulheres) para 

a campanha de 2019/20.  

A produção total estimada é de 123 642 toneladas. 

A produção de cereais representa 80 000 toneladas 

(27 %) da procura nacional que se situa em 300 000 

toneladas. 

Os períodos secos de Janeiro/Fevereiro de 2022 

contribuíram significativamente para a deterioração 
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das pastagens, uma vez que a maioria reflecte sinais 

de stress. No entanto, a água disponível para o 

gado é adequada e irá sustentar o gado até à 

próxima estação das chuvas. Actualmente a 

condição corporal do gado é boa em todo o país, 

mas prevê-se que deteriore durante a estação de 

Inverno. 

Observou-se que as pastagens para a vida selvagem 

variava de boa a excelente em todo o país, excepto 

no Distrito do Nordeste. Geralmente, a forragem é 

suficiente para sustentar tanto os browsers como 

grazers (herbívoros podadores e pastadores) até à 

estação das chuvas seguinte. Registaram-se focos 

de incêndio no Parque Transfronteiriço do Kalahari, 

contudo a boa precipitação na área permitiu a 

regeneração da vegetação. A maioria das massas de 

água naturais e artificiais de todo o país foram 

totalmente recarregadas pelas chuvas, pelo que se 

prevê que irão sustentar os animais selvagens até à 

próxima estação chuvosa. Prevê-se que as 

condições das pastagens e da água nas áreas de 

conservação da vida selvagem e nas áreas 

protegidas sustentem a vida selvagem até à 

próxima estação das chuvas. 

A estação registou um aumento no número de 

focos de incêndio e, por isso, a elevada proporção 

de área queimada em comparação com a estação 

anterior. Os múltiplos focos de incêndios foram 

mais comuns nesta campanha, resultando em 

danos para a biodiversidade e diferentes fontes de 

subsistência. 

Através do programa nacional de alimentação 

suplementar um total de 305 392 beneficiários 

(menores de 5 anos, mães grávidas e lactantes 

seleccionadas medicamente e doentes com 

tuberculose) em 966 unidades de saúde pública são 

apoiados com feijão, óleo de cozinhar, e Tsabana e 

Malutu. Além disso, 376 190 alunos em 758 escolas 

beneficiam do programa e recebem duas refeições 

(pequeno-almoço e almoço) enquanto as crianças 

em povoações remotas recebem uma terceira 

refeição.  

No Botswana, o crescimento das crianças é 

monitorizado através do programa de 

Monitorização e Promoção do Crescimento (GMP), 

utilizando o Sistema Nacional de Vigilância 

Nutricional do Botswana com pesagem mensal nas 

unidades de saúde, e a avaliação de desnutrição e 

intervenções de saúde pública fornecidas 

(imunizações, suplemento de vitamina A, 

alimentação suplementar e aconselhamento 

nutricional, entre outras).  A taxa de participação 

tem flutuado nos últimos três anos de 79% em 

2019, aumentou para 82,1% em 2020 e ultimamente 

diminuiu em 2,2% para 79,9% em 2021. 

A prevalência anual total de peso deficitário 

mostrou uma grande melhoria nos últimos três 

anos, de 4,5% para 3,9% entre 2019 e 2020 e 

diminuiu ainda mais para 3,4% em 2021. Os cinco 

distritos com maior prevalência de baixo peso 

incluíram Ghanzi, Kgalagadi North, Mabutsane, 

Kweneng West e Boteti com 9,0%, 6,3%, 5,2%, 4,3% 

e 4,0% respectivamente. A prevalência anual de 

baixo peso grave tem também vindo a diminuir 

gradualmente de 0,8% para 0,7% e para 0,6% nos 

anos 2019, 2020 e 2021, respectivamente. Foi 

identificado um total de 923 crianças em zonas 

críticas, como sendo vulneráveis e inseguras do 

ponto de vista nutricional. A estas crianças é 

fornecido um cabaz alimentar especial que custa 

825,00 BWP por criança por mês.  

Há um ligeiro aumento do número de pessoas em 

insegurança alimentar, com um total de 35 237 

registadas em 2019/20, 36 145 em 2020/21, 

enquanto 2021/22 registou um elevado número de 

36 977. 

Em conclusão, vale a pena notar que as alterações 

climáticas continuam a ser uma ameaça para a 

agricultura e em particular para os agregados 

familiares rurais. A participação das mulheres no 

sector agrícola continua a crescer e é mais elevada 

do que a dos homens.  

Há resultados positivos ligados à alimentação 

suplementar, uma vez que esta provou contribuir 

para a frequência de visitas às clínicas de assistência 

infantil e é um factor que contribui para a retenção 

de alunos nas escolas primárias. 
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6.3 República Democrática do 

Congo (DRC) 

Na RDC, 25,9 milhões de pessoas (25% da 

população inquirida) requerem uma intervenção 

urgente (Fase 3 e 4 da IPC - Classificação Integrada 

em Fases), dos quais 5,4 milhões (5% da população 

inquirida) estão em Emergência (Fase 4 da IPC ) em 

quatro territórios e 115 territórios em Crise (Fase 3 

da IPC). Nas zonas urbanas, 5,6 milhões (18% da 

população avaliada) estão nas fases 3 e superiores 

de IPC.  

Os choques complementares reduziram o 

rendimento familiar e reduziram o poder de compra 

das famílias, contribuindo para níveis alarmantes de 

insegurança alimentar. Os choques múltiplos 

incluem a guerra na Ucrânia, que provocou um pico 

nos preços dos alimentos e dos combustíveis, 

conflitos entre grupos armados, deslocações de 

populações, cheias, surtos de pragas e doenças, que 

levaram a uma baixa produção agrícola, incluindo o 

impacto contínuo da COVID-19 na economia e nos 

meios de subsistência.   

 

É necessária uma acção urgente para as populações 

da Fase 3 e superiores, principalmente nas 

províncias de Leste e na região do Centro do país, 

para salvar vidas e meios de subsistência, para 

melhorar o consumo alimentar, o fornecimento de 

sementes e alfaias para reabilitar a agricultura e 

proporcionar melhores oportunidades comerciais 

aos agricultores. As redes de segurança social 

devem também ser alargadas para apoiar o poder 

de compra das famílias e as actividades económicas 

dos agregados familiares mais vulneráveis. 

 

6.4 Eswatini 

Eswatini sofreu graves choques relacionados com o 

clima, elevados incidentes de doenças e choques 

socioeconómicos agravados por um fraco 

crescimento do PIB, incluindo os efeitos pós Covid-

19 e o impacto do aumento dos preços dos 

combustíveis e dos alimentos que tiveram um 

impacto negativo na segurança alimentar. Apesar 

de uma melhoria na situação da segurança 

alimentar, em comparação com 2021, e de uma 

melhoria na produção agrícola que registou um 

aumento de 27% na produção total do milho. 

  

Os agregados familiares ainda estão a recuperar da 

perda de postos de trabalho e do aumento da taxa 

de pessoas desempregadas no país. A parcela mais 

pobre da sociedade tem um acesso muito baixo a 

terra arável e depende de mão-de-obra com baixos 

salários em zonas rurais e urbanas que não têm 

estado disponíveis a níveis típicos.   

 

O aumento dos preços dos produtos alimentares 

básicos (largamente influenciado pelo actual 

aumento dos preços dos combustíveis, que subiram 

em 16% de 1 855 para 2 155 SZL nos últimos 3 

meses, de Março a Junho de 2022), entre outros 

factores, afectou também o acesso das populações 

aos mercados.  

 

Estima-se que 258 800 pessoas irão enfrentar 

elevados níveis de insegurança alimentar em 

Eswatini, encontrando-se na Fase 3 e superior da 

IPC, entre Outubro e Março de 2023. Isto inclui 221 

800 pessoas na Fase 3 (Crise) e 37 000 pessoas na 

Fase 4 (Emergência) da IPC. É necessária uma acção 

urgente para proteger os meios de subsistência e 

reduzir as lacunas no consumo alimentar das 

populações na Fase 3 (Crise) e fase superior, dando 

prioridade às crianças órfãs e vulneráveis, aos 

agregados familiares chefiados por crianças, aos 

idosos e às pessoas que vivem com VIH e 

deficiências, quando apropriado. Estas iniciativas 

incluem a promoção de programas de subsistência, 

dando prioridade a grupos vulneráveis, reforçando 

a diversificação dos alimentos para incrementar a 

diversidade das dietas e reduzir as lacunas no 

consumo de alimentos; e aumentando as 

intervenções integradas de monitorização do 

crescimento das crianças com base na comunidade, 

entre outras. 
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6.5 Reino do Lesoto 

Em geral, as chuvas normais ou acima do normal 

abrangeram todo o país entre Outubro de 2021 e 

Março de 2022. As chuvas fortes de Dezembro de 

2021 a Março de 2022 causaram alagamento de 

terras que inibiram outras actividades agrícolas, 

incluindo as actividades de sacha (capinagem). 

Algumas das culturas foram levadas pelas águas, 

reduzindo as colheitas esperadas em 2022, com 

rendimentos reduzidos por hectare, e ainda pragas 

nas culturas, doenças e inundações repentinas que 

ainda danificaram mais as culturas.   

A redução do rendimento das vendas das colheitas, 

da mão-de-obra ocasional nas explorações 

agrícolas, das remessas, do fabrico de cerveja e de 

outros trabalhos ocasionais não agrícolas reduziram 

o rendimento dos agregados familiares e 

contribuíram para níveis elevados de insegurança 

alimentar aguda.  

A área cultivada foi maior do que na campanha 

agrícola anterior porque mais famílias plantaram os 

seus campos, no entanto, a produção agrícola de 

2021/2022 é inferior à da colheita de 2021. Apesar 

da diminuição de 10% da produção de milho na 

África do Sul, espera-se que as exportações de 

alimentos para o Lesoto sejam normais, pelo que se 

espera que a disponibilidade de alimentos seja 

estável. O acesso aos alimentos será limitado pela 

redução dos rendimentos provenientes de fontes 

de subsistência típicas (por exemplo, em 

oportunidades de trabalho ocasional nas 

explorações agrícolas, vendas de culturas, remessas, 

produção de cerveja e trabalho doméstico); preços 

mais baixos do gado. Nesta perspectiva, prevê-se 

que 320 000 pessoas rurais se encontrem na Fase 3 

e acima da IPC entre Outubro e Março de 2023.  

A população total em insegurança alimentar para o 

ano de consumo 2022/23 está estimada em 521 000 

em comparação com 470 000 em 2021/22. Isto 

inclui 320 000 indivíduos)/ 80 000 agregados 

familiares rurais e 201 000 indivíduos)/ 50 250 

agregados familiares urbanos. É provável que a 

população em insegurança alimentar aumente 

ainda mais devido à diminuição de oportunidades 

de subsistência como remessas, perda de emprego, 

diminuição de rendimentos provenientes da venda 

de gado e de produtos animais, bem como devido 

ao aumento dos preços de produtos alimentares e 

não alimentares. Prevê-se que os agregados 

familiares mais pobres de todas as zonas de 

subsistência empregarão estratégias de 

sobrevivência e de resiliência para ter acesso aos 

alimentos se não forem tomadas medidas 

imediatas. Deve ser prestada assistência 

humanitária imediata, condicional e incondicional a 

todos os agregados familiares que enfrentam 

défices de sobrevivência. Outras recomendações 

incluem, nomeadamente, o fornecimento geral de 

factores de produção agrícola a famílias do sector 

agrícola, com défices de protecção dos meios de 

subsistência, e o fornecimento de subsídios para os 

alimentos e os combustíveis para toda a população. 

 

6.6 Madagáscar 

As regiões sul e sudeste de Madagáscar estão a 

sofrer de insegurança alimentar. De acordo com as 

últimas estimativas da análise rápida das 

necessidades, 424.000 pessoas foram afectadas 

pela passagem de dois ciclones, EMNATI e 

BATSIRAI, com 328.000 pessoas a necessitar de 

assistência humanitária em termos de alimentação, 

abrigo, WASH, educação e serviços de saúde.  

Os principais factores que contribuem para a 

insegurança alimentar são os vários anos de seca, a 

elevada vulnerabilidade da população, as pragas e 

doenças nas culturas, a elevada prevalência de 

insegurança alimentar aguda em 2021, e a 

passagem de dois sistemas de ciclones na parte sul 

do país. Como resultado, estima-se que 2,06 

milhões de pessoas (39% da população avaliada) 

irão enfrentar elevados níveis de insegurança 

alimentar, na Fase 3 e superior da IPC, entre 

Dezembro e Março de 2023. Isto inclui 1.779.000 

pessoas na Fase 3 (Crise) e 285 000 pessoas na Fase 

4 (Emergência) da IPC. É necessária uma acção 

urgente para apoiar as famílias em Crise e 

Emergência (Fase 3 ou superior da IPC) para que se 
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salvem vidas, para reduzir as quebras de consumo, 

proteger e reconstruir os meios de subsistência.  

As acções de apoio às actividades agrícolas são 

muito importantes para as regiões do Grande 

Sudeste e para o Grande Sul. Como resultado de 

ciclones e das cheias nas regiões, a proliferação de 

pragas (gafanhotos e outras) é antecipada.  O 

estudo SMART nas zonas afectadas pelos ciclones, 

a criação de emprego, a estruturação do 

investimento, o reforço das iniciativas de 

coordenação e operacionalização do Nexo 

Humanitário-Desenvolvimento-Paz (HDP) deverá 

contribuir ainda mais para a complementaridade e 

eficácia de múltiplas intervenções no sector da 

segurança alimentar. A insegurança, a inflação 

influenciada pela crise russo-ucraniana, a limitada 

disponibilidade e acesso a alimentos, as doenças 

transmitidas pela água e transmitidas por vectores, 

em particular a diarreia e a malária, bem como as 

consequências da pandemia da COVID-19, as 

pragas e tempestades de areia são os factores de 

risco a observar que afectam o acesso de assistência 

humanitária e o reinício do trabalho agrícola. 

6.7 Malawi 

A economia do Malawi é altamente dependente da 

agricultura, empregando quase 80% da população 

e contribuindo com cerca de 23% do Produto 

Interno Bruto (PIB), o que a torna a maior actividade 

económica, tanto em termos de emprego como de 

contribuição para o PIB. O país depende da 

agricultura de sequeiro, que é susceptível a choques 

climáticos e, consequentemente, a aumentar a 

insegurança alimentar, particularmente entre as 

famílias pobres. Recentemente, a economia tem 

sido fortemente afectada pela pandemia da COVID-

19, embora tenha havido sinais de recuperação. A 

quarta vaga da COVID-19, com início em Dezembro 

de 2021, teve consequências económicas menos 

graves do que as anteriores. No entanto, as 

melhores condições climáticas e os subsídios 

direccionados aos factores de produção agrícola 

contribuíram para uma colheita abundante em 

2021, o que resultou na recuperação da economia 

para uma taxa de crescimento do PIB de 3,9% em 

2021, facce a uma taxa de crescimento do PIB de 

0,8% em 2020. No entanto, prevê-se que o 

crescimento seja brando em 2022 devido a 

condições meteorológicas desfavoráveis, tais como 

períodos de seca e cessação antecipada das chuvas. 

O impacto dos ciclones tropicais (Ana e Gombe) e o 

conflito Ucrânia-Rússia, que perturbou as cadeias 

de abastecimento mundiais, resultando em 

pressões inflacionárias ascendentes, deverá reduzir 

ainda mais o crescimento do PIB. 

A taxa de inflação global aumentou para 19,1% em 

Maio de 2022, em comparação com 8,9% em Maio 

de 2021. A inflação relativamente a produtos 

alimentares atingiu 25,5% em Maio de 2022, em 

comparação com 11,0% em Maio de 2021. Isto 

deve-se principalmente a um aumento dos preços 

do milho em resultado da baixa produção de milho 

durante a campanha agrícola de 2021/22, em 

comparação com a campanha anterior. A inflação 

não-alimentar para Maio de 2022 aumentou para 

10,5% em comparação com 7,1% em Maio de 2021. 

O Kwacha do Malawi desvalorizou-se graduamente 

em relação ao dólar dos Estados Unidos entre 

Janeiro e Maio de 2022 em cerca de 4%, seguido de 

uma desvalorização de 25% em 27 de Maio de 2022.  

Os resultados da avaliação da insegurança 

alimentar mostram que um total de 3.882.502 

pessoas (cerca de 849.445 famílias) não poderão 

satisfazer as suas necessidades alimentares anuais 

durante o período de consumo de 2022/23. Isto 

representa cerca de 20 por cento da população 

nacional total. Deste total da população afectada, 

627.571 e 3.194.931 pessoas são provenientes das 

zonas urbanas e rurais, respectivamente. A 

população afectada encontra-se praticamente em 

todos os distritos do país. A população em situação 

de insegurança alimentar aumentou 131 por cento, 

de 1.653.277 em 2021 para 3.822.502 em 2022. A 

população rural vulnerável aumentou 118 por 

cento, de 1.467.023 pessoas em 2021 para 

3.194.931 pessoas em 2022. A população urbana 

vulnerável, por outro lado, aumentou 237 por cento 

de 186.254 pessoas em 2021 para 627.571 pessoas 

em 2022.  
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Os distritos mais afectados são coerentes com o 

recentemente publicado Relatório de Insegurança 

Alimentar Crónica (Chronic Food Insecurity Report), 

sendo a Região Sul do país a mais afectada. Os 

distritos de Balaka, Nsanje, e Chikwawa são os mais 

afectados. Em termos de áreas urbanas, todas as 

quatro cidades, nomeadamente, Blantyre, Lilongwe, 

Mzuzu e Zomba foram classificadas em Fase 3 da 

IPC. O país tem registado um aumento no número 

de pessoas em situação de insegurança alimentar 

devido aos preços elevados dos produtos 

alimentares e ao abrandamento económico. Os 

perigos relacionados com o clima, tais como as 

chuvas tardias e precoces, as inundações e os 

períodos de seca conjuntamente com doenças e 

pragas afectaram o desenvolvimento das culturas.  

O país registou uma diminuição da produção em 

quase todas as culturas durante a campanha 

agrícola de 2021/22. A produção de milho foi 

estimada em 3.716.479 toneladas métricas na 

campanha agrícola de 2021/22 em comparação 

com 4.581.524 toneladas métricas em 2020/21, 

representando um decréscimo de cerca de 19 por 

cento. Devido à diminuição da produção de milho, 

os preços do milho são geralmente mais elevados 

em 2022, em comparação com 2021. Em Junho de 

2022, o preço médio nacional do milho era de 

MK247 por quilograma, em comparação com 

MK130 por quilograma no mesmo período em 

2021. Por conseguinte, prevê-se que os preços do 

milho possam subir para MK350 por quilograma no 

pico da estação de escassez. 

 

6.8 Maurícias 

Nas Maurícias, a segurança alimentar e nutricional 

não constitui uma prioridade nacional. O país 

concentrou-se na agricultura devido à tendência 

reduzida em actividades agrícolas. A agricultura é 

classificada em três grandes categorias: culturas 

industriais (organizadas), culturas alimentares 

(auto-suficientes, excluindo arroz e trigo) e gado 

(dependente de importações). Na estação das 

chuvas de 2021/2022, as Ilhas Maurícias 

enfrentaram uma série de riscos, choques e factores 

de stress, incluindo ciclones quase anualmente, 

cheias repentinas e inundações, pragas e doenças, 

derrames tóxicos, falhas na irrigação, os impactos 

da guerra Rússia-Ucrânia, o desemprego e a 

escassez de mão-de-obra, a dependência das 

importações de materiais de cultivo e  de 

fertilizantes, a recessão económica e a depreciação 

do MRU e a COVID-19. É necessária uma avaliação 

da situação da agricultura a nível individual e 

nacional, da pobreza e das condições de bem-estar 

social que levaram à redução dos rendimentos, à 

degradação dos recursos o que levou ao 

afastamento da agricultura e à falta de mão-de-

obra com impacto na produção nacional, para 

formular estratégias de adaptação sectorial e 

planos de acção para o sector agrícola. 

6.9 Namíbia 

A Namíbia enfrentou vários riscos que afectaram 

negativamente a segurança alimentar, incluindo a 

COVID-19 e as suas medidas restritivas; o aumento 

dos preços de produtos alimentares e não 

alimentares; e a perda de emprego e encerramento 

de minas e outras empresas, condições de seca e 

períodos de seca prolongados em algumas regiões; 

chuvas excessivas e cheias em regiões específicas; 

surtos de doenças animais; infestação de pragas de 

culturas como gafanhotos migratórios africanos e 

gafanhotos vermelhos, lagarta do cartucho e ratos; 

e incêndios florestais.  

Como resultado destes múltiplos desastres e 

choques complementares, o país registou 154.000 

toneladas métricas de produção de cereais, o que é 

5% inferior à colheita da campanha anterior de 

162.500 toneladas métricas, mas ainda permanece 

26% acima da produção média de 122.400 

toneladas métricas. Em circunstâncias normais, o 

país produz aproximadamente 60% das suas 

necessidades de cereais e cobre os restantes 40% 

através de importações. Contudo, nas condições de 

2021/22, previa-se um aumento das importações 

devido à produção agrícola limitada.  

Em resultado destes choques, cerca de 750.313 

pessoas (representando 30% da população 

estimada da Namíbia em 2021) enfrentavam 
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elevados níveis de insegurança alimentar aguda, 

Fase 3 da IPC e superior durante a época de 

escassez de 2022. É provável que a situação de 

segurança alimentar se agrave dado o impacto 

económico prevalecente da pandemia da COVID-19 

e a diminuição da produção de cereais. 

6.10 Seychelles  

As tendências socioeconómicas nacionais mostram 

que o preço dos bens essenciais é reduzido para um 

custo de vida mais baixo em Abril de 2022. No 

entanto, devido à guerra Rússia-Ucrânia, verificou-

se o aumento dos preços do óleo de girassol e da 

farinha, o aumento do preço dos combustíveis, que 

levou ao aumento das tarifas dos transportes 

públicos e de transporte de mercadorias e da 

electricidade e da água. 

A pandemia da COVID-19, as inundações 

repentinas afectaram 51 agregados familiares, 

trombas de água que provocaram deslizamento de 

terras e de rochas e a fuga de amoníaco são os 

principais perigos, choques e factores de stress nas 

Seychelles. 

 

6.11 África do Sul 

A África do Sul está a enfrentar vários desafios em 

relação à segurança alimentar. Em Abril de 2022, o 

governo declarou o estado de catástrofe em 

resposta às cheias devastadoras na província de 

KwaZulu Natal.  Os impactos económicos adversos 

são sentidos, uma vez que isto afecta 

negativamente os rendimentos e tem grandes 

impactos na situação da segurança alimentar. 

Regista-se inflação galopante assim como o preço 

crescente dos combustíveis, os preços de factores 

de produção agrícolas e os preços dos alimentos 

em alta devido à guerra Rússia-Ucrânia. A série de 

choques, o impacto socioeconómico e desemprego 

resultaram em insegurança alimentar no país. Em 

geral, a África do Sul continua a satisfazer as 

necessidades alimentares a nível nacional, com uma 

combinação de produção doméstica de alimentos e 

de importações.  

A colheita total de milho é estimada em 14.723 

milhões de toneladas, o que é 10% inferior à 

campanha anterior. O país tem uma ampla oferta de 

milho para satisfazer a procura nos mercados de 

alimentos para a população e para animais e poderá 

exportar para os países vizinhos. Esta situação teve 

como factores subjacentes as condições 

meteorológicas favoráveis e um aumento das 

exportações agrícolas. Isto é benéfico, uma vez que 

o milho é um dos alimentos básicos consumidos no 

país.  

O número de pessoas vulneráveis à insegurança 

alimentar aumentou para 14,4 milhões. A nível 

nacional, o número de agregados familiares que 

consideraram o seu acesso a alimentos como 

inadequado ou severamente inadequado 

aumentou em 172 256 famílias, de 3 583 570 em 

2020 para 3 758 826 em 2021. A inflação homóloga 

dos alimentos e bebidas não alcoólicas na África do 

Sul situou-se em 6,0% em Abril de 2022, tendo 

como subjacente,  principalmente, uma inflação 

significativa em óleos vegetais, carne e alimentos à 

base de cereais. A realização do inquérito nacional 

sobre segurança alimentar e nutricional é 

urgentemente necessária para identificar distritos e 

municípios locais onde os problemas de segurança 

alimentar são mais sentidos. Além disso, são 

recomendadas intervenções de sensibilização sobre 

as práticas avançadas de produção inteligente de 

alimentos em zonas urbanas e rurais e sobre o 

apoio a que podem ter acesso os pequenos 

agricultores. 

 

6.12 República Unida da Tanzânia  

A Tanzânia sofreu os impactos das alterações 

climáticas que resultaram num atraso no início das 

chuvas que cessaram cedo nalgumas partes do país, 

levando a chuvas abaixo da média que prolongaram 

os períodos de seca nas zonas norte e centro do 

país. A escassez de pasto e água nas zonas de 

pastoreio do norte, o surto de doenças do gado e o 

elevado preço dos factores de produção agrícola, 

incluindo o aumento do preço dos fertilizantes, 

reduziram a produção alimentar em 2021/202  
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Em geral, a disponibilidade, acessibilidade e 

utilização de alimentos são suficientes e estáveis no 

país. Relativamente à campanha de 2021/2022, o 

desempenho pluviométrico foi inadequado em 

algumas áreas para a produção agrícola em 

comparação com a campanha do ano passado. 

Como resultado, espera-se que a produção de 

milho diminua em 5,4% enquanto a produção de 

arroz diminuirá em 29,4%.  

O sector da pecuária contribuiu 7% do PIB em 2021 

com um crescimento de 5% em relação ao ano 

anterior. No ano 2021/22, a produção bovina 

aumentou 4,7%, a caprina 4,5%, a ovina 3,5% e a das 

galinhas 5,8%. Para o ano 2022/23, as reservas 

alimentares e a acessibilidade aos alimentos 

deverão ser ligeiramente inferiores ao nível do 

agregado familiar em comparação com o ano findo. 

Estima-se que 591.720 pessoas irão enfrentar 

elevados níveis de insegurança alimentar, na Fase 3 

e superior da IPC um aumento de 437.247 de 

Novembro a Abril de 2022. Para garantir a 

segurança alimentar e nutricional do país, é 

necessário um acompanhamento regular e 

atempado da situação de segurança alimentar, a 

manutenção e a promoção do armazenamento 

adequado pós-colheita da produção de 2021/22 a 

todos os níveis, promover medidas orçamentais 

familiares para a alimentação para 

comunidades/agregados familiares, realizar 

avaliações exaustivas da segurança alimentar e 

nutricional e subsidiar os factores de produção 

agrícola para a próxima campanha agrícola 

(2022/23). 

6.13 Zâmbia 

Na Zâmbia, os impactos dos choques, dos riscos 

hidrometeorológicos e das pragas, afectaram a vida 

e os meios de subsistência de um grande número 

de pessoas. A produção agrícola na campanha de 

2021/22 registou um decréscimo.  

Os agregados familiares empregam diferentes 

estratégias de sobrevivência, incluindo confiar em 

alimentos menos preferidos e menos caros, com a 

possibilidade de os agregados familiares fazerem 

alterações às suas dietas alimentares para gerir 

qualquer escassez alimentar (72%), pedir comida 

emprestada a amigos e familiares (52,5%) e 

estratégias de racionamento para reduzir a 

quantidade de alimentos consumidos nas refeições 

(59,4%), entre outras estratégias. No total, 72% das 

famílias gastaram menos de 50% dos seus 

rendimentos em alimentos, estas são relativamente 

menos vulneráveis do ponto de vista económico.  

Existe uma necessidade de investimento em 

objectivos a longo prazo destinados a incentivar a 

produção de pequenas explorações agrícolas, a 

produtividade e a resiliência perante os choques 

climáticos, adoptando uma abordagem centrada no 

mercado. Em termos de áreas complementares 

dentro do sector agrícola, os esforços têm de ser 

dirigidos a duas áreas principais, nomeadamente, a 

melhoria dos serviços de informação climática e as 

inovações para melhorar as capacidades de 

rendimento dos pequenos agricultores. No que diz 

respeito à superação da insegurança alimentar 

crónica, deve ser considerada a possibilidade de 

adaptar a prestação de assistência através de 

intervenções de protecção social direccionadas às 

pessoas que vivem em zonas propensas aos efeitos 

cíclicos dos choques relacionados com o clima e aos 

pobres rurais e urbanos. 

6.14 Zimbabwe 

No Zimbabwe, a subsistência dos agregados 

familiares rurais continua a ser afectada por 

choques sistémicos e idiossincráticos que incluem, 

mas não se limitam à seca e aos períodos de seca 

prolongados a meio da campanha, cheias, terrenos 

alagados, pragas de culturas e doenças dos animais, 

tempestades de granizo; alterações acentuadas dos 

preços dos cereais e do gado e dos produtos 

agrícolas; doenças dos animais, incluindo choques 

relacionados com a saúde, tais como a COVID-19 e 

a morte do membro que sustenta a família.  

De acordo com a avaliação, o número médio de 

choques sofridos pelos agregados familiares foi de 

3. A pandemia da COVID-19 foi o choque na área 

da saúde mais reportado. Taxas mais elevadas por 

serviços móveis de movimentação de dinheiro ou 

roubo (41%) foi o choque económico mais 
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reportado. A seca (76%) constitui o choque mais 

reportado relacionado com o clima e as cheias 

foram as menos notificadas (1%). O índice de 

exposição a choques foi calculado multiplicando o 

número de choques experimentados com a 

gravidade do impacto do choque no agregado 

familiar. O índice de exposição a choques diminuiu 

em relação a 2021, e Masvingo com 11 teve o mais 

elevado enquanto Matabeleland Norte se situou no 

índice 6, o mais baixo. A morte do membro que é o 

principal sustento da família (92%) e a seca (87%) 

tiveram o impacto mais severo nos agregados 

familiares. Globalmente, espera-se que a 

insegurança alimentar aumente devido à 

combinação de diferentes choques nos agregados 

familiares. Entre Julho e Setembro, 2.330.768 

famílias estarão em situação de insegurança de 

cereais, entre Outubro e Dezembro cerca de 

3.039.086 pessoas estarão em situação de 

insegurança de cereais e entre Janeiro e Março, 

3.819.573 pessoas estarão em insegurança de 

cereais no pico da estação de escassez. Prevê-se 

que cerca de 30% dos agregados familiares sejam 

inseguros em termos alimentares durante o terceiro 

trimestre (Outubro a Dezembro de 2022). No pico, 

prevê-se que cerca de 38% dos agregados 

familiares rurais se encontrem em situação de 

insegurança em termos de cereais. Isto é um 

aumento se compararmos com 27% em 2021. 

Matabeleland Norte (58%) deverá ter a maior 

prevalência de insegurança de cereais durante o 

período de pico da fome. Prevê-se que treze 

distritos tenham mais de 50% dos seus agregados 

familiares em situação de insegurança cerealífera. A 

maior insegurança cerealífera é projectada em 

Hwange (73%), Binga (71%), Mwenezi (66%) e 

Buhera (65%). A menor prevalência de insegurança 

cerealífera é projectada em Guruve (9%), Bindura 

(12%), Kwekwe (12%) e Sanyati (13%). Prevê-se que 

Manicaland (641.058) e Masvingo (629.078) tenham 

o número mais elevado de pessoas em situação de 

insegurança em termos de cereais. 
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Anexo A: Lista de Abreviaturas 

ACNUR Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

CFR Taxa de Letalidade de casos 

COVID-19 Doença do Coronavírus- 19 

DMA Dieta mínima aceitável 

DRRU Unidade de Redução de Riscos de Calamidades da SADC 

DVE Doença do Vírus de Ebola 

FA Febre Aftosa 

FANR Direcção de Alimentação, Agricultura e Recursos Naturais da SADC 

FCDO Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Commonwealth do Reino Unido  

FIES Escala Internacional de Insegurança Alimentar 

FMI Fundo Monetário Internacional 

GBV Violência baseada nas relações de género 

GMA Gafanhoto Migratório Africano 

GSU Unidade de Apoio Global     

HEA Abordagem de Economia dos Agregados Familiares; 

IPC Classificação da Fase de Segurança Alimentar Integrada 

LM Landell Mills 

MLND Necrose Letal do Milho (NLND)  

MUAC Circunferência do ante-braço  

NVAC Comité Nacional de Avaliação da Vulnerabilidade 

ODS Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 

OIM Organização Internacional para as Migrações 

OMS Organização Mundial de Saúde 

PAM Programa Alimentar Mundial 

PLHIV Pessoas Seropositivas 

RDC República Democrática do Congo 

RVAA Programa Regional de Avaliação e Análise da Vulnerabilidade 

SADC Comunidade de Desenvolvimento da África Austral  

SDC Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação 

UNECA Comissão Económica das Nações Unidas para África 

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância  

UNOCHA Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários 

USD Dólar dos Estados Unidos 

VAA Avaliação e Análise da Vulnerabilidade 

VAM Análise e Mapeamento da Vulnerabilidade do PAM 

VAS Suplemento de Vitamina A  

WASH Água, Saneamento e Higiene 

mVAM Análise da Vulnerabilidade e Mapeamento Móvel 
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