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Prefácio 

A SADC é um agrupamento regional fundado por 

países da África Austral que têm como objectivo 

promover e aprofundar a cooperação sócio-

económica, política e de segurança entre os seus 

Estados Membros e fomentar a integração regional 

a fim de alcançar a paz, a estabilidade e a riqueza. 

Os 16 Estados Membros são Angola, Botswana, 

União das Comores, República Democrática do 

Congo (RDC), Eswatini, Lesoto, Madagáscar, Malawi, 

Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, África 

do Sul, República Unida da Tanzânia, Zâmbia, e 

Zimbabué. 

Este relatório fornece 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 NVACs, bem como os 

dados secundários fornecidos por outras entidades 

governamentais e parceiros humanitários 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 estão 

protegidos pelo direito internacional. A utilização 

não autorizada é proibida. Não podem ser copiados 

ou reproduzidos de forma alguma sem a 

autorização prévia por escrito da SADC. Os pedidos 

de permissão devem ser enviados ao Secretário 

Executivo do Secretariado da SADC. 
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Sumário executivo 

A África Austral sofre de insegurança alimentar e 

nutricional generalizada. Este ano, nos dez Estados 

Membros da SADC que apresentaram dados, 

estima-se que 47.6 milhões de pessoas estejam em 

insegurança alimentar, o que representa um 

aumento de 5.5% em relação ao ano passado e 

34.3% acima da média de 5 anos. 

A República Democrática do Congo (DRC) registou 

um aumento anual de 25% no número de pessoas 

na Fase 3 e superior da IPC, de 21.8 milhões para 

27.3 milhões de pessoas. Este aumento é em parte 

atribuível às comunidades adicionais que estão a 

ser avaliadas.  

A situação em Madagáscar piorou 

significativamente: o número de pessoas em 

insegurança alimentar aumentou 136% em relação 

ao ano passado, com 1.31 milhões de pessoas a 

enfrentarem a IPC Fase 3 ou superior. 

A insegurança alimentar rural atingirá o seu auge 

entre Novembro de 2021 e Março de 2022, altura 

em que muitas famílias de pequenos agricultores 

teriam esgotado as suas próprias reservas 

alimentares antes da próxima colheita, em Abril de 

2022. 

A desnutrição infantil é motivo de grande 

preocupação. Quase 19 milhões de crianças são 

atrofiadas na região - uma em cada três. Cada 

Estado  Membro tem uma preveligia de raquitismo 

que é classificada como alta ou muito alta pela 

WHO.  

As comunidades em insegurança alimentar e 

nutricional requerem assistência urgente sob a 

forma de transferências de alimentos e/ou em 

dinheiro. Os programas de protecção social e as 

redes de segurança social reactivas ao choque 

devem ser ampliados, incorporando perspectivas 

de género. 

A precipitação favorável levou a uma melhoria da 

produção cerealífera e pecuária na maior parte da 

região, com a África do Sul, Zâmbia, e Zimbabué a 

registarem excedentes de milho. No entanto, a 

estação de chuvas acima da média foi associada a 

uma estação de ciclones destrutivos, com cinco 

sistemas meteorológicos a fazer aterros. Estas 

tempestades afectaram mais de 500,000 pessoas e 

danificaram mais de 219,000 hectares de terras 

agrícolas. 

Alguns Estados Membros também sofreram 

períodos de seca prolongada localizada, incluindo 

Angola, RDC, Namíbia, Madagáscar, e Moçambique. 

A subnutrição aguda agravou-se acentuadamente 

nestas zonas. 

Espera-se que a produção média a acima da média 

de cereais em muitos Estados Membros mantenha 

os preços dos alimentos básicos abaixo dos níveis 

de 2020. No entanto, mesmo com produção 

suficiente, rendimentos mais baixos ou perdidos 

devido à COVID-19 levaram a uma redução do 

poder de compra das famílias. O confinamento 

provocou uma contracção catastrófica de 7% do 

produto interno bruto regional. As dietas 

continuam a agravar-se à medida que diversas 

variedades de alimentos se tornam indisponíveis, 

inacessíveis e inacessíveis aos agregados familiares 

mais vulneráveis, contribuindo para a subnutrição. 

A pandemia está a inverter os progressos feitos na 

redução da pobreza na região ao longo das últimas 

duas décadas. 

No entanto, mesmo antes da COVID-19 reduzir os 

rendimentos e perturbar as cadeias de 

abastecimento, a fome tinha vindo a aumentar em 

toda a África Austral. Os factores contributivos 

incluem pobreza generalizada, alterações 

climáticas, conflitos, disparidades de género, 

doenças, pragas, e catástrofes naturais. 

Em muitas partes da região, quatro das últimas seis 

épocas de chuva foram pobres (sendo este ano uma 

das excepções). A agitação civil eclodiu 

recentemente em eSwatini, e um vulcão deslocou 

comunidades no sul da RDC. Os surtos de 

gafanhotos migratórios africanos (AML) continuam, 

com avistamentos registados em Angola, Botswana, 

Namíbia, Zâmbia, e Zimbabué. 



 

7 

 

Relatório de Síntese da SADC RVAA 2021 

Em 1 de Julho de 2021, a África Austral tinha 

registado cerca de 2.5 milhões de casos de COVID-

19 e 72,000 mortes, embora o verdadeiro número 

de mortes seja provavelmente muito mais elevado. 

A situação epidemiológica permanece imprevisível 

à medida que surgem novas variantes, mais 

recentemente a variante Delta, que provocou uma 

"terceira vaga" em ascensão. 

Salvar vidas continua a ser a prioridade, o que 

exigirá o acesso a vacinas a preços acessíveis, 

esforços de contenção direccionados, e despesas 

adicionais para reforçar os sistemas de saúde locais; 

juntamente com respostas abrangentes à 

insegurança alimentar e nutricional. 
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 Introdução 

 O RVAA da SADC 

O Programa RVAA da SADC procura assegurar o 

fornecimento atempado de informação credível 

sobre vulnerabilidade, ao mesmo tempo que 

reforça as capacidades para satisfazer as 

necessidades cada vez maiores de informação dos 

governos e parceiros para a programação do 

desenvolvimento e resposta a emergências. 

O sistema de avaliação e análise da vulnerabilidade 

da região (VAA) baseia-se nos comités nacionais de 

avaliação da vulnerabilidade (NVACs) dos Estados 

Membros da SADC. Os NVACs são uma fonte de 

informação fundamental para a resposta a 

emergências e programação de desenvolvimento 

tanto por parte dos governos como dos parceiros, 

bem como para informar as políticas na área da 

segurança alimentar e nutricional. 

 O Fórum de Disseminação 

Todos os anos em Julho, NVACs e parceiros 

partilham a sua análise da vulnerabilidade regional 

no que diz respeito aos meios de subsistência, 

alimentação e insegurança nutricional, que atinge o 

seu auge durante a época de escassez de Janeiro a 

Março, quando muitas famílias de pequenos 

agricultores ficam sem a sua colheita de Abril.  

Dada a natureza cíclica e complexa da insegurança 

alimentar e nutricional na África Austral, o RVAA 

promove a integração da pobreza, género, e os 

impactos de múltiplos choques e factores de stress, 

na avaliação e análise da vulnerabilidade; mais 

recentemente, a COVID-19. 

Este relatório apresenta necessidades agudas, 

identifica constrangimentos estruturais, e apresenta 

recomendações para abordar a vulnerabilidade à 

insegurança alimentar e nutricional em todo o nexo 

humanidade-desenvolvimento. 

 Abordagens e métodos 

No início de 2020, como a magnitude da pandemia 

da COVID-19 estava a tornar-se clara, o Programa 

RVAA apoiou o desenvolvimento de directrizes para 

a avaliação e análise da vulnerabilidade no contexto 

da COVID-19 (link). Aprovado pelo Comité de 

Ministros responsáveis pela Segurança Alimentar e 

Agricultura e Aquacultura e Pescas da SADC, as 

orientações integram o princípio "Do No Harm", 

para que as avaliações sejam conduzidas de forma 

a salvaguardar a segurança, saúde e liberdades civis 

de todos os participantes. A importância da VAA 

urbana é também sublinhada pelas orientações, 

que postulam que os habitantes das cidades são 

mais afectados pela COVID-19 e pelo confinamento 

associado. Desde 2008, tem havido um esforço 

concertado para avaliar a subsistência urbana e a 

forma como esta é afectada pelos choques. 

Dadas as restrições de movimento da COVID-19, 

abordagens inovadoras de recolha de dados são 

delineadas nas directrizes para consideração. Os 

Estados Membros são encorajados a explorar, 

juntamente com os seus parceiros, a viabilidade de 

métodos virtuais de recolha de dados, tais como 

entrevistas telefónicas assistidas por computador. A 

descentralização dos processos de avaliação da 

vulnerabilidade é também recomendada: 

estabelecimento e capacitação de nós de equipas 

NVAC subnacionais.  

Quando são realizadas entrevistas presenciais, os 

avaliadores devem aderir aos regulamentos da 

COVID-19 do respectivo Governo do Estado 

Membro. 

Em geral, os NVACs empregam várias abordagens 

baseadas nos meios de subsistência para recolher e 

analisar dados de vulnerabilidade. Os "meios de 

subsistência sustentáveis" são o quadro conceptual 

orientador. A Abordagem da Economia Doméstica 

(HEA) e a Classificação da Fase de Segurança 

Alimentar Integrada (IPC, link) ão quadros analíticos 

comuns. 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.  

Em resposta ao impacto da COVID-19, a Unidade de 

Apoio Global (GSU) da IPC reavaliou a Estratégia 

Global e Regional 2020 para a África Austral. Para 

https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/sadc-rvaa-system-vulnerability-assessments-and-analysis-guidelines
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-overview-and-classification-system/ipc-acute-food-insecurity-classification/en/
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apoiar os países a continuar com a análise de 

segurança alimentar aguda, a IPC GSU 

implementou várias novas directrizes, incluindo as 

directrizes para Análise Virtual, Directrizes para 

Requisitos Mínimos de Evidência para a IPC na 

Ausência de Recolha de Dados Primários e 

Desenvolvimento de Pressupostos para Análise 

Prevista de Segurança Alimentar. Além disso, a GSU 

pilotou os pilotos de análise urbana e completou as 

directrizes sobre análise urbana IPC para apoiar a 

recolha de dados e a análise da insegurança 

alimentar em áreas urbanas. 

Em reconhecimento da crescente vulnerabilidade 

da África Austral à seca, o WFP desenvolveu uma 

ferramenta de análise de pontos críticos de seca 

para antecipar a insegurança alimentar e planear 

em conformidade uma resposta precoce. A 

ferramenta contribui para a quantidade de 

precipitação e distribuição temporal, condições de 

vegetação e temperaturas da superfície terrestre, 

para estimar a escala e gravidade das secas. Tal 

abordagem sublinha a importância da previsão na 

abordagem da segurança alimentar e nutricional.  A 

análise dos pontos quentes da seca está a ser 

promovida no âmbito do sistema RVAA da SADC.  

Os vários métodos e abordagens de avaliação 

utilizados pelos NVACs são harmonizados através 

de um quadro conceptual comum e de um conjunto 

de indicadores nas suas avaliações. Este progresso 

no sentido de avaliações harmonizadas na região 

da SADC continua a produzir resultados.  

A pandemia COVID-19 e o respectivo confinamento 

foram choques adicionais únicos para os meios de 

subsistência na região no período em vista, com 

impacto na segurança alimentar e nutricional de 

formas compostas e imprevisíveis. 

 

 

1 A África do Sul reviu o seu número de 2020 em 2021 de 

13.6m, reduzindo o total regional de 2020 de 51.3m para 

49.1m. 

 Panorama regional 

 Introdução 

A segurança alimentar e nutricional é um resultado 

fundamental dos meios de subsistência, que 

compreendem as capacidades, os bens (incluindo 

os recursos materiais e sociais) e as actividades 

necessárias para um meio de vida. O acesso e 

controlo dos bens é influenciado pela interacção de 

regras operacionais, leis, regulamentos, políticas e 

processos, que determinam potenciais estratégias 

de subsistência (por exemplo, cultivo de culturas, 

criação de gado, exploração mineira, comércio, 

ensino, migração de mão-de-obra, etc.). Os meios 

de subsistência jogam num contexto de 

vulnerabilidade mais amplo definido por tendências 

(por exemplo, crescimento populacional, alterações 

climáticas, estações do ano, crescimento 

económico, desenvolvimentos tecnológicos, etc.) e 

choques (secas, cheias, ciclones, conflitos, doenças). 

 Perspectivas de segurança 

alimentar regional 

De acordo com a Tabela 1 abaixo, nos dez Estados 

Membros da SADC que apresentaram dados, 

estima-se que 47.6 milhões de pessoas estejam em 

situação de insegurança alimentar. Isto representa 

um aumento de 5.5% em relação ao ano passado e 

34.3% acima da média de cinco anos. Esperam-se 

mais resultados de avaliação nas próximas semanas. 

A precipitação favorável permitiu a alguns Estados 

Membros registar uma melhoria em relação ao 

recorde de insegurança alimentar do ano passado 

(que afectou 49.1 milhões de pessoas em 13 

Estados Membros da SADC)1. O Zimbabué, por 

exemplo, registou uma diminuição de 46% no 

número de pessoas em situação de insegurança 

alimentar, de 5.45 milhões no ano passado para 

2.93 milhões este ano. 
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Na RDC, a insegurança alimentar aumentou 25% 

em relação ao ano passado e 172% da média de 5 

anos para 27.3 milhões de pessoas na Fase 3 e 

superior da IPC. Este aumento pode ser 

parcialmente atribuído ao facto de mais 

comunidades estarem a ser avaliadas.  

A situação no sul e leste de Madagáscar piorou 

significativamente. Cerca de 1.14 milhões de 

pessoas (43% dos 2.7 milhões de pessoas avaliadas) 

enfrentam elevados níveis de insegurança alimentar 

aguda (IPC Fase 3 ou superior) de Abril a Setembro 

de 2021. Prevê-se que 1.31 milhões de pessoas, 

representando 49% das pessoas avaliadas, irão 

enfrentar elevados níveis de insegurança alimentar 

entre Outubro e Dezembro de 2021.  

Mesmo antes da COVID-19 reduzir os rendimentos 

e perturbar as cadeias de abastecimento, a fome 

crónica e aguda estava a aumentar devido a vários 

factores, incluindo conflitos, condições 

socioeconómicas, riscos naturais, alterações 

climáticas, doenças, e pragas. Os impactos da 

COVID-19 levaram a aumentos graves e 

generalizados da insegurança alimentar global, 

afectando agregados familiares vulneráveis em 

quase todos os países, esperando-se que os 

impactos continuem até 2021 e até 2022. 

 Perspectivas de segurança 

alimentar regional 

A desnutrição na região da SADC, como no resto do 

mundo, está a mudar. No passado, ligada apenas à 

fome e à fome, a subnutrição deve agora ser 

utilizada para descrever as crianças com atraso de 

crescimento (baixa estatura para a idade) e 

desgaste muscular (baixo peso para a altura), bem 

como as que sofrem de "fome oculta" de 

deficiências em vitaminas e minerais essenciais e o 

número crescente de crianças e jovens que são 

País 

Insegurança alimentar da população 

2021/22 2020/21 
média de 5 anos 

(2015-2020) 

 % de mudança 

a partir de 

2020/21 

% de mudança 

da média de 5 

anos 

 Angola          1,051,800        

 Botswana            36,171            35,237                34,726  2.7 4.2 

 Comores            

 RDC     27,300,000     21,800,000        10,034,351  25.2 172.1 

 Eswatini          318,000          366,261              306,504  -13.2 3.8 

 Lesoto          470,000          582,169              453,757  -19.3 3.6 

 Madagáscar       1,310,000          554,000          1,087,887  136.5 20.4 

 Malawi         2,617,989        

 Maurícias            

 Moçambique       1,652,303       2,358,927          1,259,055  -30.0 31.2 

 Namíbia            434,000        

 Seychelles            

 África do Sul     11,377,565     11,377,565        12,930,038  0.0 -12.0 

 Tanzânia          488,661          488,661              404,855  0.0 20.7 

 Zâmbia       1,700,000       1,976,351          1,185,359  -14.0 43.4 

 Zimbabué       2,942,897       5,454,270          3,560,035  -46.0 -17.3 

 SADC      47,595,597     49,097,230        31,256,565  5.5 34.3 
 

Fonte: Estados Membros da SADC. Dados de Moçambique válidos até Setembro de 2021. A África do Sul reviu o seu valor de 

2020 em 2021 de 13.6m, baixando o total regional de 2020 de 51.3m para 49.1m. Tendências apenas para 10 Estados Membros. 

Tabela 1: Insegurança alimentar da população 
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afectados pelo excesso de peso ou obesidade2. Isto 

está a ser impulsionado por factores tais como 

mudanças no local onde as pessoas vivem (à 

medida que mais pessoas se mudam para as 

cidades), mudanças na vida familiar (à medida que 

mais mulheres entram para a força de trabalho 

formal), mudanças nas nossas escolhas alimentares 

(à medida que os fast foods ricos em açúcar e 

gordura estão a substituir as dietas tradicionais), e 

mudanças no nosso clima e ambiente3. Os impactos 

de desenvolvimento, económicos e sociais da 

desnutrição, especialmente nos primeiros anos de 

vida, são sérios e duradouros para os indivíduos, as 

suas famílias, comunidades e países. O custo da 

subnutrição em África é equivalente a perder 8-11% 

do produto interno bruto todos os anos, enquanto 

os investimentos em nutrição oferecem um retorno 

médio de 16 USD por cada 1 USD investido4. 

Em 2021, estas mudanças são agravadas pela 

COVID-19 e pelas medidas de contágio associadas, 

que têm acesso limitado aos serviços de saúde e 

nutrição, oportunidades económicas, mercados, e 

escolaridade; o que tem tido impacto na segurança 

nutricional das famílias. Os primeiros resultados da 

 

 

2 UNICEF (2019). O Estado das Crianças do Mundo de 

2019. 

investigação em curso na região da África Oriental 

e Austral mostram uma mudança nas dietas entre 

2019 e 2020 no sentido de alimentos mais baratos 

e menos densos em nutrientes, um aumento de 

consumo de alimentos insalubres, e uma 

diminuição da diversidade da dieta infantil. 

Globalmente, houve uma redução de 2.2% no 

número de crianças tratadas por desnutrição aguda 

grave entre 2019 e 2020, embora esta mudança não 

possa ser tão acentuada na pandemia.  

Verificou-se um aumento no número de crianças 

examinadas para a desnutrição aguda, uma vez que 

a abordagem COVID-19 do rastreio da 

circunferência do braço a meia altura (MUAC) por 

membros da família foi aumentada em muitos 

Estados Membros, incluindo Angola, Comores, 

Madagáscar, Malawi, Moçambique, Tanzânia e 

Zimbabué. Houve também um aumento no envio 

de mensagens e aconselhamento, uma vez que 

foram utilizados canais mais inovadores para a 

comunicação, incluindo uma maior utilização de 

tecnologia. A investigação prossegue com a recolha 

3 ibid 
4 IFPRI (2014). Relatório Global de Nutrição. 

Figura 1: Prevalência de atrofiamento 
 

Figura 2: Progresso contra a redução do atrofiamento 

(Meta: redução de 50% até 2030)  

  

Fonte: UNICEF, WHO, Banco Mundial (2021). Estimativas conjuntas da desnutrição. 
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de dados primários, e os resultados são esperados 

até ao final do terceiro trimestre de 2021. 

2.3.1 Subnutrição 

Atrofiamento 

Existem quase 19 milhões de crianças raquíticas na 

região da SADC: uma em cada três crianças já é 

raquítica. Um terço de todas as crianças raquíticas 

em África vive nos Estados Membros da SADC, e 

todos os países da região têm uma preveligia de 

raquítico que é classificada como alta ou muito alta 

pela WHO 5.  

Estas são crianças que não atingirão o seu pleno 

crescimento e potencial de desenvolvimento 

devido aos danos físicos e cognitivos irreversíveis 

causados por privações nutricionais persistentes 

desde uma idade precoce. O atrofiamento está 

associado ao fraco desenvolvimento cerebral, que 

afecta o desenvolvimento cognitivo, os resultados 

educativos e a produtividade na idade adulta de 

 

 

5 Mercedes de Onis et al. (2018). Limiares de prevalência 

de desgaste muscular, excesso de peso e atrofiamento 

uma criança, o que por sua vez tem um efeito sobre 

o potencial de desenvolvimento de uma nação.  

Apesar de uma redução na proporção de crianças 

atrofiadas, o número tem-se mantido inalterado 

nos últimos 20 anos devido ao crescimento 

populacional. Como região, a SADC não está no 

bom caminho para cumprir a meta global de 

redução de 50% do número de crianças raquíticas 

crianças até 2030 (ver Figura 2), com apenas um 

país no caminho certo para atingir o objectivo: 

Zimbabué. 

em crianças com menos de 5 anos. Nutrição de Saúde 

Pública. 

Figura 3: Prevalência de desgaste muscular global 
 

Figura 4: Progresso contra a redução do desgaste 

muscular 

Meta: reduzida a <3% até 2030  

 

 

 

 

 

Fonte: UNICEF, WHO, Banco Mundial (2021). Estimativas conjuntas da desnutrição 
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Desgaste muscular 

O desgaste muscular nas crianças - sendo 

demasiado magras em relação à altura - continua a 

ser uma preocupação, uma vez que cinco Estados 

Membros têm níveis classificados como médios ou 

altos pela WHO em mais de 5%. Contudo, as médias 

nacionais ocultam frequentemente áreas com níveis 

muito elevados de desgaste muscular, incluindo 10 

distritos no Grande Sud de Madagáscar, sul de 

Angola (províncias de Benguela, Cuando Cubango, 

Cunene, Huila e Namibe) e Cabo Delgado no norte 

de Moçambique.  

Seis Estados Membros estão no bom caminho para 

cumprir o objectivo global dos Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) de reduzir o 

desgaste muscular para menos de 3% até 2030, 

enquanto não se registaram progressos ou 

progressos insuficientes para reduzir o desgaste 

muscular em 4 Estados Membros. Os seis Estados 

Membros não dispõem de dados que permitam 

avaliar a dimensão do desgaste muscular, o que, 

por si só, é preocupante.   

 

 

6 UNICEF (2019). O Estado das Crianças do Mundo 2019.  

As crianças que sofrem de desgaste muscular têm 

um risco acrescido de morte e a taxa de mortalidade 

por desgaste muscular grave não tratado atinge os 

50%, o que realça a necessidade de expandir os 

programas para encontrar e tratar estas crianças. 

 

Carências de micronutrientes6 

Deficiências de vitaminas e minerais essenciais - 

fome oculta - roubam às crianças a sua vitalidade 

em todas as fases da vida e minam a saúde e o bem-

estar das crianças, dos jovens e das mães. Na SADC, 

a prevalência de anemia (deficiência de ferro) nas 

mulheres em idade reprodutiva varia entre 22% nas 

Seychelles e 51% em Moçambique. Todos os 

Figura 6: Anemia 15-49 anos (%) leve, moderada e 

grave5 
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Estados Membros têm uma prevalência de anemia 

nas mulheres em idade reprodutiva superior a 20%, 

contribuindo para a natureza intergeracional da 

malnutrição (ver Figura 5). Segundo a WHO, uma 

prevalência de ≥20% é considerada como uma 

preocupação de saúde pública; ≥ 40% é classificado 

como uma grave preocupação de saúde pública. 

As dietas à base de cereais são predominantes em 

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

aumenta o risco de deficiências de micronutrientes. 

Isto é actualmente demonstrado pelos surtos de 

pelagra em curso em Moçambique e no Zimbabué, 

causados por deficiência grave de Vitamina B3 

(Niacina). 

Excesso de peso 

O excesso de peso/obesidade é também um 

desafio crescente na região, tanto entre adultos 

como entre crianças pequenas. A nível mundial, o 

número de crianças com menos de 5 anos de idade 

com excesso de peso continua a aumentar, de 33 

milhões em 2000 para 39 milhões em 2020. Os 

números em África também continuam a aumentar, 

impulsionados em grande parte pelo Norte de 

África. No entanto, os números também têm 

aumentado em toda a África Oriental, Central e 

Austral.  

O excesso de peso e a obesidade, há muito 

pensados como uma condição dos ricos, são cada 

vez mais uma condição dos pobres, reflectindo a 

maior disponibilidade de "calorias baratas" de 

alimentos gordos e açucarados. O excesso de peso 

e a obesidade comportam um risco acrescido de 

doenças não transmissíveis, incluindo a diabetes 

tipo 2. A precariedade do excesso de peso é 

classificada como "média" em cinco Estados 

Membros: Botswana, Comores, Ilhas Maurícias, 

Seychelles e África do Sul (Figura 6). Embora a 

prevalência ainda seja classificada como 'baixa' em 

Angola, Namíbia e Tanzânia, o número de crianças 

com excesso de peso ou obesas está a aumentar 

nestes três países. Muitos dos restantes Estados 

Membros não estão a fazer progressos na redução 

do número de crianças com excesso de peso, e 

Figura 7: Prevelância do excesso de peso  

Figura 8: Progresso contra a redução do excesso de 

peso 

Alvo: O excesso de peso da criança reduzido para 

<3% até 2030  

 

 

 

 

 

Fonte: UNICEF, WHO, Banco Mundial (2021). Estimativas conjuntas da desnutrição 
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apenas dois dos 16 Estados Membros estão no bom 

caminho para cumprir o objectivo de reduzir ou 

manter o excesso de peso das crianças abaixo dos 

3% em 2030 (ver Figura 7).  

O excesso de peso e a obesidade aumentam com a 

idade (ver Figura 8) salientando a necessidade de 

conceber programas que abordem o triplo fardo da 

desnutrição, para evitar qualquer aumento da 

obesidade agora em vez de lidar com as suas 

consequências nos anos vindouros. As análises 

efectuadas no âmbito do estudo Global Burden of 

Disease sugerem que as dietas que carecem de 

nutrição adequada são agora a principal causa de 

morte a nível mundial7. 

Para além da COVID-19, o conflito, o deslocamento 

e a insegurança continuam a ser ameaças ao estado 

de nutrição infantil, bem como os efeitos das 

alterações climáticas manifestadas na seca 

prolongada em Madagáscar e Angola, bem como 

outras condições climáticas extremas, tais como 

ciclones. 

 Factores contributivos 

 COVID-19 e confinamento 

3.1.1 Impacto da pandemia 

Em 01 de Julho de 2021, a África Austral registou 

cerca de 2.5 milhões de casos de COVID-19 e 72,000 

mortes, embora o verdadeiro número de mortes 

seja provavelmente muito mais elevado. A situação 

epidemiológica actual permanece imprevisível à 

medida que surgem novas variantes, mais 

recentemente a variante Delta, que provocou uma 

"terceira vaga" em alta na África do Sul. As taxas de 

vacinação permanecem muito baixas, abaixo dos 

2%, uma vez que a WHO estima que 60% de uma 

população deve ser vacinada para conferir 

imunidade à população.  

 

 

7 UNICEF (2019). O Estado das Crianças do Mundo 2019.  

A produção, distribuição, armazenamento e outros 

desafios significam que a implementação de um 

programa de vacinação em massa nos países mais 

pobres da África Austral só avançará lentamente ao 

longo de 2021 (e as vacinas serão dadas apenas aos 

grupos prioritários e vulneráveis, tais como os 

trabalhadores médicos ou os idosos). A nível 

mundial, este lançamento continuará em 2022 e 

mais além.  

Outro obstáculo principal à obtenção do ritmo 

necessário para a imunidade da população continua 

a ser a hesitação, o cepticismo e a desconfiança em 

relação às vacinas. 

3.1.2 Impacto do confinamento 

Globalmente, a África Austral é a região mais 

afectada pela pandemia, com uma contracção 

económica de 7% em 2020.8 Prevê-se que cresça 

3.2% em 2021 e 2.4% em 2022, o que está muito 

abaixo das projecções pré-COVID-19 de mais de 

5%. A pandemia inverterá os progressos alcançados 

na redução da pobreza na região nas últimas duas 

décadas.  

O atraso no lançamento de vacinas e as 

perspectivas de crescimento modesto na África do 

Sul e em Angola - as duas maiores economias da 

África Austral - devido às persistentes restrições 

estruturais, irão pesar na recuperação da sub-

região. As perturbações na indústria do turismo e 

os confinamentos causaram abrandamentos 

substanciais no Botswana, Namíbia, Madagáscar, 

Tanzânia, e nas nações insulares. As economias 

dependentes da mineração, tais como Moçambique 

e Zâmbia, continuaram a sofrer contracções de 

produção no segundo semestre de 2020. O 

modesto crescimento económico projectado para a 

região em 2021 e 2022 indica que os custos 

duradouros da pandemia, em termos de perda de 

produção, irão provavelmente manter-se elevados.  

8Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, 

Unidade de Inteligência Economista (2021). 
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A crise  da COVID-19 afectou severamente os 

trabalhadores com menos educação, as mulheres, 

os jovens, os que trabalham em sectores de 

contacto intensivo, e os que trabalham 

informalmente, a maioria dos quais sofreu perdas 

desproporcionadas de meios de subsistência e de 

rendimentos. Os ajustamentos do mercado de 

trabalho à pandemia irão variar em função das 

circunstâncias específicas do país, levando a 

diferentes graus de cicatrização. As economias 

onde as indústrias de contacto-intensivo 

desempenham um papel significativo, os 

exportadores de mercadorias, e aqueles onde o 

encerramento de escolas ou a perturbação do 

sistema de saúde (menos imunizações) infligiram 

grandes contratempos à acumulação de capital 

humano, estão particularmente expostos a danos 

persistentes ao crescimento potencial. 

Os primeiros resultados da investigação para 

investigar o impacto da COVID-19 nas dietas 

infantis, adolecentes e maternais já estão a mostrar 

uma mudança de calorias mais caras para calorias 

mais baratas e menos densas em nutrientes. A 

mesma investigação irá também avaliar o impacto 

da pandemia na prestação de serviços de nutrição, 

com resultados iniciais que mostram que a maior 

parte das interrupções na prestação de serviços foi 

para intervenções a nível comunitário, com uma 

diminuição da suplementação com Vitamina A, e 

uma diminuição do número de raparigas 

adolescentes que recebem suplementação com 

ácido fólico férrico.  

Salvar vidas continua a ser a primeira prioridade, o 

que exigirá o acesso a vacinas a preços acessíveis, 

assegurando que os pré-requisitos logísticos e 

administrativos de uma implementação de 

vacinação estejam em vigor, para além de esforços 

de contenção direccionados, e despesas adicionais 

para reforçar os sistemas de saúde locais.  

 

 

9 Boletim Semanal sobre Surtos e Outras Emergências: 

Semana 24, 7-3 de Junho de 2021. 

A comunidade internacional tem um papel 

fundamental a desempenhar, assegurando um 

acesso mais equitativo e mais rápido às vacinas e 

outros produtos médicos; e fornecendo aos países 

de baixos rendimentos o financiamento externo 

necessário para prosseguir as prioridades políticas 

acima delineadas e evitar danos a longo prazo. e. 

 Outras doenças transmissíveis 

3.2.1 Ébola 

A 03 de Maio de 2021, o 12º surto de Ébola na 

província do Kivu Norte da RDC foi declarado 

terminado, quase três meses depois de o primeiro 

caso ter sido relatado. No total, 11 casos 

confirmados e 1 caso provável resultaram em 6 

mortes e 6 recuperações desde o início do surto, em 

Fevereiro de 2021. 

O Ministério da Saúde Pública da RDC, com o apoio 

de agências da UN e ICPs, está a trabalhar no 

sentido de um plano estratégico de resposta para 

mobilizar recursos e orientar o quadro operacional 

para a implementação de actividades pós-

epidémicas. Este plano pós-Ebola irá preservar e 

desenvolver as anteriores acções de resposta multi-

sectorial. O estreito acompanhamento da situação 

continuará com o apoio prestado às comunidades 

afectadas pela Ébola. 

3.2.2 Cólera 

Este ano foram notificados casos de cólera em 

doisEstados Membros da SADC. Em Moçambique, 

entre Janeiro e Maio de 2021, foi notificado um total 

de 5,681 casos com 35 mortes (taxa de mortalidade 

de casos 0.6%) nas províncias de Cabo Delgado 

(4,246 casos e 31 mortes) e Nampula (1,435 casos e 

4 mortes). 

Na RDC, de Janeiro a Abril de 2021, foi registado um 

total de 2,682 casos suspeitos de cólera e 83 mortes 

em 12 províncias (taxa de casos fatais de 3.1%)9. 
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3.2.3 Malária 

VáriosEstados Membros da SADC fizeram 

progressos significativos na eliminação da malária, 

incluindo o Botswana, Eswatini, Namíbia, e África do 

Sul. Quatro outros Estados Membros passaram da 

programação de controlo da malária para a 

eliminação, incluindo Zimbabwe, Zâmbia, 

Moçambique, e Angola. Desde 2019, 3 dos 16 

Estados Membros da SADC - Lesoto, Maurícias e 

Seychelles - foram declarados livres de malária pela 

WHO.  

Em 2018, os Chefes de Estado da SADC emitiram 

uma declaração sobre a eliminação da malária, com 

o objectivo de acelerar a agenda de eliminação na 

região.  Mais de 96% dos casos de malária entre 

2011 e 2018 são da responsabilidade de 6Estados 

Membros: República Democrática do Congo (29%), 

Tanzânia continental (18%), Moçambique (14%), 

Zâmbia (13%), Malawi (13%), e Angola (9%).  

Na maioria dos casos, a malária grave causa anemia, 

destruindo os glóbulos vermelhos e diminuindo a 

produção de novos glóbulos vermelhos. As crianças 

com menos de 5 anos de idade e as mulheres 

grávidas correm um risco muito maior de contrair a 

malária e de adoecer gravemente. A prevalência da 

anemia por deficiência de ferro é uma preocupação 

de saúde pública em toda a região, com todos os 

Estados Membros a registarem taxas superiores a 

20%. A anemia por deficiência de ferro pode ser 

ainda mais agravada pela malária, especialmente 

nas populações que vivem em zonas endémicas de 

malária. Por conseguinte, recomenda-se que os 

Estados Membros com malária endémica 

intensifiquem os seus esforços no sentido da 

prevenção e tratamento da malária, dando 

prioridade ao fornecimento de mosquiteiros 

tratados com insecticida e à pulverização de 

resíduos em recintos fechados. 

 

3.2.4 HIV/SIDA 

A SADC permanece no epicentro da epidemia do 

HIV. A nível regional, 6 milhões de pessoas que 

vivem com o HIV ainda não estão a receber 

tratamento anti-retroviral. Como a região regista 

mais 400,000 pessoas que vivem com o HIV todos 

os anos, a sustentabilidade da resposta à SIDA 

continua a ser motivo de grande preocupação 

devido aos recursos limitados e limitados.   

A região fez progressos significativos na última 

década: a nova infecção pelo HIV foi reduzida em 

um terço e a morte relacionada com a SIDA foi 

reduzida para metade. Um Estado Membro - 

Namíbia - atingiu o objectivo de 90-90-90 (90% de 

todas as pessoas que vivem com o HIV conhecerão 

o seu estado de seropositividade; 90% de todas as 

pessoas com infecção por HIV diagnosticada 

receberão terapia anti-retroviral sustentada; e 90% 

de todas as pessoas que recebem terapia anti-

retroviral terão supressão viral). Vários outros estão 

à beira de atingir este marco crucial para pôr fim à 

epidemia na região. Globalmente, a proporção de 

pessoas vivendo com HIV que receberam 

tratamento anti-retroviral em 2019 variou entre 

13% e 96% em todos os países da SADC.  

No entanto, foram observados progressos limitados 

no aumento da cobertura de crianças e 

adolescentes com testes e tratamentos em toda a 

região. As lacunas críticas que ainda precisam de ser 

melhoradas incluem serviços de prevenção; 

testagem, tratamento e supressão do vírus HIV 

entre adolescentes; chegar às adolescentes 

raparigas e mulheres jovens com serviços de 

prevenção da transmissão de mãe para filho; e 

mantê-las em cuidados e tratamento durante a 

gravidez e o período de amamentação.  

Embora tenha havido um compromisso político e 

financeiro considerável no combate à epidemia 

nesta região (com países como a África do Sul e o 

Botswana a aumentarem dramaticamente os 

serviços de prevenção, tratamento e cuidados), 

muitos Estados Membros continuam a depender do 

financiamento de doadores para a sua resposta ao 

HIV. 

A insegurança alimentar tem um efeito directo e 

indirecto sobre o HIV e a tuberculose. As pessoas 

de famílias em situação de insegurança alimentar 

são mais susceptíveis de se envolverem em 

comportamentos de risco relacionados com o HIV 
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(tais como sexo transaccional) e de ficarem mal 

nutridas. As pessoas que vivem com o HIV em 

agregados familiares em insegurança alimentar têm 

menos probabilidades de aderir ao tratamento e 

correm um risco acrescido de progressão da 

doença, malnutrição, tuberculose, e outras 

infecções oportunistas. Além disso, as pessoas que 

vivem com o HIV com doenças avançadas 

relacionadas com o HIV podem não estar 

suficientemente bem para produzir ou ganhar o 

suficiente para comprar alimentos.  

 Falta de diversidade alimentar 

Os principais factores de desnutrição proximais, 

incluindo subnutrição, deficiências de 

micronutrientes e excesso de peso, são dietas que 

carecem de diversidade e práticas de alimentação 

infantil subótimas. Uma em cada cinco crianças nos 

16 Estados Membros não come alimentos do 

número mínimo de grupos alimentares por dia, 

variando entre 83% das crianças no Lesoto e 53% 

em Eswatini. Sem diversidade suficiente nas suas 

dietas, as crianças podem não obter nutrientes 

suficientes para crescerem bem, o que pode ter um 

impacto devastador nos seus corpos. 

Garantir o melhor início de vida através da 

respiração exclusiva durante os primeiros 6 meses 

permanece abaixo do objectivo global de pelo 

menos 50% em 9 dos 16 Estados Membros (dados 

não disponíveis para 2). Para além destas causas 

proximais, as causas mais distais incluem secas 

cíclicas e agravantes e condições meteorológicas 

extremas, incluindo ciclones, insegurança 

resultando em deslocações e perda de meios de 

subsistência, os efeitos da pandemia de Covid-19, e 

outras perturbações na agricultura e meios de 

subsistência, incluindo o surto de gafanhotos 

migratórios africanos na região. A UNICEF e a WHO 

recomendam que as crianças com idades 

compreendidas entre os 6 meses e o seu 2º 

aniversário comam um mínimo de cinco dos oito 

grupos alimentares principais todos os dias. 

A alimentação adequada de bebés e crianças 

pequenas é multidimensional e influenciada por 

factores tais como qualidade alimentar, tempo das 

mães, nível de educação das mães, e normas 

culturais. A dieta pouco saudável está a tornar-se a 

norma, dado que mais de um terço das crianças na 

maioria dos países com dados não comem fruta e 

vegetais diariamente (ver Figura 10).  

 

Figura 10: Zero consumo de legumes ou fruta (6-23 

meses) (%) 

 

Figura 9: Aleitamento materno exclusivo (<6 meses) 

(%) 

Global 
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 Alterações climáticas e 

variabilidade 

Designada pelo Painel Intergovernamental sobre 

Alterações Climáticas como um "hotspot" climático, 

a África Austral é propensa a choques climáticos 

extremos recorrentes, incluindo secas e inundações. 

Os países da parte oriental da região são 

particularmente vulneráveis aos ciclones - três 

tempestades tropicais ou ciclones feitos em terra na 

parte oriental da região durante a estação de 

2020/21. Nos últimos cinco anos, muitas partes da 

região sofreram secas recorrentes.  

Os choques e perigos 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. 

Muitas partes da região sofreram boas 

precipitações em apenas duas das últimas seis 

épocas de cultivo. Uma destas duas boas épocas foi 

a época de chuvas de 2020/21, em que a 

precipitação normal a acima do normal foi recebida 

na maioria das áreas, suscitando expectativas de 

boa produção agrícola regional. Contudo, nas 

partes ocidentais da região e no sul de Madagáscar, 

uma precipitação fraca prolongada resultou numa 

seca severa, com um impacto significativo na 

produção agrícola.  Apesar das chuvas geralmente 

boas recebidas em muitas áreas nesta estação, os 

repetidos 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 variabilidade na região incluem: 

a) Um aumento da temperatura, levando ao 

aumento do stress térmico e à redução dos 

rendimentos das culturas. (A cultura de base da 

região - milho - é particularmente propensa aos 

efeitos das alterações climáticas). 

b) Alterações nos padrões de precipitação: chuvas 

cada vez mais irregulares de alta intensidade, 

levando a inundações e a secas e períodos de seca 

mais frequentes. 

c) Um início retardado da estação das chuvas e uma 

diminuição precoce da cauda, reduzindo assim o 

período de crescimento das culturas. 

d) A variabilidade e as alterações climáticas, 

associadas a alterações induzidas pelo homem, 

podem também afectar ecossistemas, por exemplo, 

mangais e recifes de coral, 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, a malária na 

África Austral. 

Embora as alterações climáticas tenham um grande 

impacto nos sectores económicos da região, é 

provável que haja algumas oportunidades de 

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 

Global 

target: 

50% 

 

Fonte: UCSB CHC/FEWS NET 

Figura 11: Outubro de 2020 a Março de 2021 os totais de 

precipitação expressos como uma classificação que 

mostra se foi uma das estações mais húmidas ou mais 

secas desde 1981. 
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económica na região: desenvolvimento resistente 

ao clima, 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 alertas precoces de riscos induzidos pelo 

clima a acções que possam proteger as pessoas 

antes de um risco. A prioridade 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 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 a água, a energia 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 

enormemente a produção de energia para alcançar 

o acesso universal à energia - mas podem fazê-lo 

através de misturas energéticas apropriadas que 

permitirão à região alimentar as suas cidades, zonas 

rurais e economias. A África Austral tem um enorme 

potencial para energias renováveis - hídricas, 

solares, eólicas, e geotérmicas. Melhoramentos 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 de seca induzidos 

pela variabilidade climática que ocorrem 

frequentemente na região. 

3.4.1 Seca 

Alguns Estados Membros sofreram períodos de 

seca prolongada localizada, incluindo Angola, RDC, 

Namíbia, Madagáscar, e Moçambique. A segurança 

alimentar nas áreas afectadas piorou em 

comparação com o mesmo período do ano 

passado, com o aumento da subnutrição aguda. 

Em Angola, a precipitação foi 60-80% abaixo da 

média nas províncias produtoras de cereais do 

Namibe, Cunene, Huila, e Cuanza. Na maioria das 

zonas do sudoeste, esta foi a estação mais seca 

registada desde 1981. Isto resultou em condições 

de vegetação stressada e numa redução da 

disponibilidade de água para o gado. No início da 

colheita, em Março, foi prevista uma diminuição 

significativa da produção de cereais, 

particularmente de milho. Além disso, foi observado 

um aumento acentuado dos enxames de AML entre 

Janeiro e Março de 2021 nas regiões do sudeste do 

país, principalmente na província de Cuando 

Cubango. Em Março de 2021, os agricultores das 

regiões Sul e Centro de Angola estavam a 

comunicar perdas de produção de mais de 45% 

devido à seca. 

Source: UCSB CHC/FEWS NET 

.  
Figura 12: 20-Mar 21 de Out. Total de precipitações 

expresso em percentagem da média 
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Nas regiões do sul de Madagáscar, especificamente 

Androy, Anosy, e Atsimo Andrefana, os valores 

mensais de precipitação entre Outubro de 2020 e 

Março de 2021 foram significativamente inferiores 

à média. Em algumas destas áreas, a estação foi 

uma das mais secas desde pelo menos 1981. Estas 

condições conduziram a uma seca severa e a um 

grave fracasso das culturas. Podem ser observados 

efeitos adversos na disponibilidade e qualidade das 

pastagens, com 60-70% dos prados já afectados 

pelas condições de seca; deterioração do gado; e 

diminuição da disponibilidade de sementes. A fraca 

pluviosidade, a baixa capacidade financeira dos 

agricultores, e os efeitos da COVID-19, levaram a 

uma deterioração acentuada da situação da 

segurança alimentar, com os preços de produtos 

como o arroz a aumentarem em 7%. Esta é a 

segunda seca consecutiva que se verifica em partes 

do sul de Madagáscar, após a época pobre de 

2019/20, colocando assim uma tensão considerável 

sobre a capacidade de sobrevivência das famílias. 

O nordeste de Moçambique registou uma redução 

da precipitação entre Outubro de 2020 e Fevereiro 

de 2021. Isto suspendeu as operações de plantação 

para muitos agricultores. Os períodos de seca em 

meados de Novembro de 2020 já tinham levado ao 

fracasso das culturas e quaisquer tentativas de 

plantação depois disso revelaram-se inúteis.  

Apesar da precipitação desfavorável que afectou 

algumas partes da região, a maior parte das áreas 

registou uma boa precipitação conducente ao 

desenvolvimento das culturas. A precipitação 

normal a acima do normal recebida em muitas áreas 

nesta estação tem sido propícia ao 

desenvolvimento das culturas, tendo-se observado 

condições favoráveis de cultivo em váriosEstados 

Membros. As perspectivas de produção das culturas 

são geralmente positivas, com alguns países à 

espera de colheitas de pára-choques. A elevada 

precipitação em muitas áreas também teve um 

impacto positivo nas forragens para gado, com uma 

melhoria significativa das condições de vegetação, 

incluindo em algumas áreas que tinham sido 

anteriormente afectadas por episódios recorrentes 

de seca em anos anteriores. 

3.4.2 Inundações e ciclones 
A precipitação total para o período de Outubro de 

2020 a Março de 2021 foi das mais elevadas desde 

1981 para partes do Botswana, centro de 

Moçambique, leste da Namíbia, noroeste da África 

do Sul, e sul do Zimbabué. A elevada precipitação 

em algumas destas áreas deveu-se em parte aos 

cinco sistemas meteorológicos que fizeram aterros 

durante este período. Estas tempestades afectaram 

mais de 500,000 pessoas e danificaram mais de 

219,000 hectares de terras agrícolas, principalmente 

em Moçambique, mas também em Madagáscar, 

Zimbabué, Eswatini, Malawi, Botswana, e África do 

Sul. 

O ciclone tropical Belna fez aterrar o noroeste de 

Madagáscar a 09 de Dezembro de 2019, resultando 

na morte de nove pessoas e ferimentos em muitas 

delas, incluindo a deslocação de mais de 1,400 

pessoas.  

Em 30 de Dezembro de 2020, a Tempestade 

Tropical Chalane fez aterros no nordeste de 

Madagáscar e trouxe trovoadas e chuvas 

torrenciais. A Tempestade fortaleceu-se no Canal de 

Moçambique e fez aterros na província de Sofala, 

no centro de Moçambique, e deixou uma 

destruição maciça com pelo menos sete mortos, 

depois entrou no Zimbabué e dissipou-se em 

Imagem: Mercy Air 

Figura 13: Inundações após o ciclone tropical 

Eloise, Beira, Moçambique, 22 de Janeiro 21. 
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numerosas tempestades que afectaram a região 

com impactos significativos. 

O ciclone tropical Eloise aterrou a 23 de Janeiro de 

2021, a sul da cidade da Beira, na província de 

Sofala. Ventos fortes e inundações causaram danos 

generalizados numa longa faixa costeira nas 

províncias de Sofala, Manica, Inhambane, Zambézia, 

e Gaza, que ainda estavam a recuperar do ciclone 

Idai (2019) e da tempestade tropical Chalane (2020). 

O ciclone Tropical Eloise afectou negativamente os 

esforços de recuperação das tempestades 

anteriores e deixou mais de 260,000 pessoas com 

necessidade urgente de assistência humanitária. O 

ciclone afectou 315,000 pessoas, das quais 20,000 

foram deslocadas em 31 centros de alojamento 

temporário. Mais de 29,000 casas foram danificadas 

ou destruídas, na sua maioria na província de Sofala. 

As inundações também danificaram escolas e 

centros de saúde. A tempestade destruiu milhares 

de abrigos em 70 locais de realojamento 

estabelecidos após o ciclone Idai em 2019. Chuvas 

torrenciais e inundações também afectaram 

grandes áreas de terras agrícolas e gado, com 

implicações para a segurança alimentar. Estas 

catástrofes afectaram também outros países 

interiores que sofreram chuvas torrenciais e 

inundações, incluindo o Botswana, Eswatini, África 

do Sul, Zimbabué e Zâmbia.  

Devido à elevada precipitação recebida em torno da 

África Central e Oriental em Dezembro de 2020 e 

Janeiro de 2021, as inundações afectaram a região 

do Lago Tanganica, o que levou ao 

transbordamento do Lago Tanganica e às 

inundações em torno do lago. As inundações 

conduziram à perda de vidas humanas, destruição 

de culturas, e danos significativos em infra-

estruturas, tais como estradas, que tiveram um sério 

impacto no movimento de pessoas das zonas rurais 

para os centros urbanos para obterem necessidades 

básicas na RDC e na Tanzânia. 

Também ocorreram perdas localizadas de produção 

de culturas devido a incidentes de lixiviação, 

encharcamento e inundação de campos de culturas 

causados por chuvas excessivas observadas em 

várias partes da região. 

 Produção alimentar e meios 

de subsistência 

3.5.1 Produção e Abastecimento de 

Cereais 

Com as chuvas globalmente favoráveis registadas, 

espera-se uma melhoria das colheitas em toda a 

região.  

A África do Sul continua a satisfazer as necessidades 

alimentares a nível nacional, com uma combinação 

de produção doméstica de alimentos e 

importações. Espera-se uma colheita de milho de 

16.18 milhões de toneladas, o que é 5.8% superior 

à do ano passado. Existe uma ampla oferta de milho 

para satisfazer a procura nacional nos mercados de 

alimentos humanos e alimentares e para exportar 

para os países vizinhos. 

A Zâmbia produziu 4,461,188 toneladas de milho 

contra uma necessidade nacional de 2,932,208 

toneladas, registando assim um excedente de 

1,528,980 toneladas. O Zimbabwe aumentou a 

produção de milho em 199%, atingindo 2,717,171 

toneladas, o que proporciona um excedente de 

828,263 toneladas. A República Unida da Tanzânia 

deverá registar excedentes na produção de culturas 

alimentares, tal como os países vizinhos para onde 

exporta, devido à boa pluviosidade. 

Eswatini, Lesoto e Namíbia dependem 

tradicionalmente das importações de cereais. 

Espera-se que a produção de milho em Eswatini 

aumente 15% este ano para 98,988 toneladas, 

devido a uma precipitação favorável. A Namíbia 

registou uma colheita total de cereais de 157,000 

toneladas, o que é 29% acima da média, 

ligeiramente mais lenta do que as 162,500 

toneladas registadas no ano passado. A produção 

de milho está estimada em 53,700 toneladas, o que 

é 25% acima da média e 4% superior à do ano 

passado.  

O milho é a cultura cerealífera mais importante na 

África Austral, representando quase 70% da 
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produção total de cereais na região. A maioria dos 

agregados familiares na África Austral depende do 

milho (grão e farinha/farinha) para a sua principal 

fonte de alimento e energia, com tubérculos 

(mandioca), arroz, trigo, sorgo, e painço a servir 

como principais substitutos. Madagáscar é a 

excepção, onde o arroz (importado e local) é o 

principal alimento básico consumido em todo o 

país, com a mandioca e o milho servindo como 

principais substitutos. 

A África do Sul é o principal produtor de milho da 

região e é um grande exportador para os mercados 

internacionais. Em anos de excedentes relativos de 

milho, quantidades consideráveis de comércio 

transfronteiriço formal e informal ocorrem entre 

países vizinhos.  Os fluxos de comércio de milho na 

região reflectem em grande parte o comércio de 

milho branco. Na maior parte da África Austral, o 

grão de trigo é importado, moído, e consumido 

principalmente sob a forma de pão. Embora a África 

do Sul produza quantidades substanciais de trigo, é 

em quantidades que são insuficientes para 

satisfazer as necessidades internas.  

Com apenas 7% das terras cultivadas irrigadas, a 

maioria dos agricultores da África Austral são 

pequenos agricultores que cultivam menos de 5 

hectares e são totalmente dependentes do cultivo 

alimentado pela chuva. 

3.5.2 Pestes e doenças das culturas 

Gafanhotos Migratórios Africanos 

O surto de gafanhotos migratórios africanos (AML) 

continuou na região, tendo sido registados 

avistamentos em Angola, Botswana, Namíbia, 

Zâmbia, e Zimbabué. A elevada precipitação e a 

vegetação abundante têm proporcionado 

condições óptimas para a reprodução. Também 

foram observados enxames de gafanhotos do 

deserto na região de Kilimanjaro, na Tanzânia. Em 

todas as áreas afectadas, os esforços de controlo 

estão em curso. No entanto, foi relatado que chuvas 

fortes e persistentes estavam a afectar os esforços 

de controlo em algumas áreas. 

Os surtos de gafanhotos ameaçam a colheita das 

culturas de Verão de 2020/2021, bem como as 

culturas irrigadas e as áreas de pastagem. Em 

resposta, a SADC lançou um apelo regional (link) no 

valor de 5.1 milhões de USD para melhorar a 

coordenação, o desenvolvimento de capacidades, a 

resposta de controlo; e mais 15 milhões de USD 

para construir a resiliência de mais de 2.3 milhões 

de cidadãos da SADC vulneráveis e em situação de 

insegurança alimentar afectados pelo surto. Foi 

criada uma Task Team para facilitar a coordenação 

nos esforços de controlo e a partilha de informação 

para intervenções atempadas por parte dos Estados 

Membros afectados. Além disso, foram noticiados 

gafanhotos do deserto na Tanzânia e gafanhotos 

castanhos na África do Sul. 

Lagarto de Cartucho do Outono 

Lagarto do Cartucho  do Outono (FAW) também foi 

noticiado durante a época no sul do Malawi, 

algumas partes na Tanzânia, e vários distritos no 

Zimbabué, mas foi amplamente controlado. 

Gripe Aviária 

Em Abril de 2021, a África do Sul registou um surto 

de gripe aviária altamente patogénica (GAAP-

H5N1) em galinhas comerciais pela primeira vez 

desde Junho de 2017. O surto afectou duas 

explorações avícolas comerciais no Noroeste e uma 

nas províncias do Estado Livre. As medidas de 

controlo, incluindo quarentena, melhoria da 

biossegurança e da biossegurança, e destruição das 

aves afectadas, contiveram a doença. Todos 

osEstados Membros deveriam aumentar a sua 

vigilância activa da doença, uma vez que estas aves 

selvagens teriam parado nos locais de 

abeberamento ao longo do seu percurso até à 

África do Sul. A doença tem uma elevada taxa de 

mortalidade nas aves de capoeira e pode também 

afectar os seres humanos. Actualmente, o 

isolamento do vírus na África do Sul mostrou que o 

vírus tem um potencial muito baixo para afectar os 

seres humanos. 

Febre aftosa 

O surto de febre aftosa de 2019 na Zâmbia continua 

em duas províncias. As estirpes têm elevada 

https://www.sadc.int/news-events/news/sadc-launches-regional-appeal-combat-outbreak-african-migratory-locust/
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morbilidade, espalham-se rapidamente e têm um 

potencial para afectar várias espécies de animais 

biungulados que representam um risco grave para 

a produção pecuária na região. A doença também 

tem sido notificada na Namíbia. Tanto a Zâmbia 

como a Namíbia impuseram uma proibição à 

circulação de gado dos distritos afectados.    

3.5.3 Produção pecuária 

O gado é 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 fornecem cerca de 20% das 

proteínas das dietas locais.  O gado 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, que são depois utilizados para comprar 

produtos alimentares não animais e insumos para a 

agricultura. No Botswana, Eswatini, Namíbia e África 

do Sul, a indústria pecuária é também um 

contribuinte fundamental para o produto interno 

bruto (PIB). 

3.5.4 Pesca e aquicultura 

A contribuição do peixe para a segurança alimentar 

e nutricional é tanto como uma fonte directa de 

nutrientes como uma fonte de rendimento, com a 

qual as comunidades piscatórias podem comprar 

outros tipos de alimentos. Embora as fontes de 

ingestão de proteínas em muitos países da SADC 

sejam predominantemente 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. 

 

 

10 Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar e 

Nutricional da África Austral (FNSWG) Boletim Trimestral 

- 03 de Junho de 2021 números 01 e 02. 

3.5.5 Mercados e desempenho dos 

preços de base 

Os preços regionais do milho têm variado 

geograficamente devido a várias dinâmicas de 

mercado locais, regionais, e internacionais em jogo. 

Os preços em Abril mantiveram-se estáveis ou 

diminuíram devido ao início do período de colheita 

e a um esperado excedente de cereais em muitos 

países da África Austral. 

Apesar das restrições de movimento relacionadas 

com a COVID-19, espera-se que o fornecimento 

formal e regional de milho cubra adequadamente 

as necessidades internas. Espera-se que a produção 

média a acima da média em muitos países 

mantenha os preços abaixo dos seus respectivos 

níveis de 2020, apoiando o acesso aos alimentos 

entre as famílias dependentes do mercado10. 

Contudo, mesmo com produção suficiente, os 

rendimentos perdidos e baixos conduziram a uma 

redução do poder de compra das famílias. A 

circulação de mercadorias dentro e entreEstados 

Membros é afectada por medidas restritivas da 

COVID-19, que criaram um curto fornecimento de 

alimentos e outras mercadorias essenciais. 

 Conflito 

O conflito em Carbo Delgado em Moçambique e 

nas províncias de Ituri, Tanganyika e Kassai da RDC 

continua a afectar o acesso dos agregados 

familiares à alimentação e a perturbar as actividades 

de subsistência. Nestas áreas, as actividades 

agrícolas são limitadas, com muitas actividades 

afectadas pelo banditismo, conduzindo a uma baixa 

colheita para muitas famílias deslocadas. Segundo 

o UNHCR, mais de 700.000 pessoas foram 

deslocadas para Cabo Delgado, Nampula, Niassa, 

Sofala, e Zambézia. Isto não explica as pessoas que 

fugiram para a Tanzânia e estão agora a ser 

sistematicamente devolvidas a Moçambique. 
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Espera-se que os agregados familiares deslocados 

e afectados por conflitos nestas áreas continuem a 

sofrer os resultados da Crise (Fase 3 da IPC).11. 

A recente agitação civil a nível nacional em Eswatini 

resultou em perturbações nos sistemas de 

abastecimento alimentar à medida que as lojas 

eram saqueadas, as estradas bloqueadas, e as 

fronteiras fechadas. Se a situação não for resolvida, 

poderá levar a mais perturbações na cadeia 

alimentar, ao aumento dos preços das mercadorias 

e afectar o acesso aos alimentos, especialmente nas 

áreas urbanas. 

 

 Água, saneamento, e higiene 

(WASH) 

3.7.1 Acesso a água potável segura 

Actualmente, mais de 100 milhões de sul-africanos 

(40%) não têm acesso a água potável segura. 2020 

Os dados da WHO mostram que menos de 50% da 

população rural tem acesso a água potável básica 

nas suas instalações na RDC (23%), Angola (27%), 

Zâmbia (43%), Moçambique (40%), Madagáscar 

(36%), e Tanzânia (43%)12.  

Onze países estão a fazer progressos lentos. Ao 

ritmo actual, a cobertura universal não será 

alcançada até 2030. No Zimbabué, a proporção de 

pessoas com acesso ao serviço básico de água 

diminuiu de facto. Além disso, nem todas as fontes 

de água potável estão a salvo de contaminação, e 

os impactos relacionados com o clima representam 

um risco acrescido para a segurança e protecção da 

água.  É necessário fazer mais esforços com 

investimentos no acesso ao serviço básico de água 

até 2030 e na resolução da perda de acesso 

induzida pelo clima, assegurando ao mesmo tempo 

 

 

11 FEWS NET Key Messages, Maio de 2021..  

que a água seja gerida com segurança em toda a 

região da SADC. 

3.7.2 Acesso a um saneamento 

melhorado 

Mais de 155 milhões de pessoas na região da SADC 

(60%) não têm acesso a instalações sanitárias 

melhoradas. Todos os países da SADC estão a fazer 

progressos demasiado lentos para alcançar uma 

cobertura de saneamento básico universal até 2030. 

Em média, o número de pessoas a atingir por ano 

para alcançar o acesso universal ao saneamento 

básico até 2030 nos países da SADC está estimado 

em 1.085 milhões. Apenas três países apresentam 

uma cobertura de saneamento básico superior a 

67% (África do Sul, Botswana e Maurícias) e a 

cobertura em 6 países é inferior a 33% (Tanzânia, 

Moçambique, Malawi, Zâmbia, RDC, e Madagáscar). 

O acesso ao saneamento em ambientes urbanos é 

significativamente melhor do que nas zonas rurais. 

Contudo, devido ao crescimento da população que 

vive em aglomerados informais, a proporção de 

população urbana com acesso ao saneamento 

básico diminuiu na Zâmbia, Eswatini e Namíbia.  

Apenas a África do Sul, Malawi e Eswatini estão no 

bom caminho para alcançar "nenhuma defecação 

ao ar livre" até 2030. Outros Estados Membros 

estão a fazer progressos insuficientes para impedir 

a defecação ao ar livre De facto, os progressos no 

acesso aos serviços de saneamento básico, bem 

como na eliminação da defecação ao ar livre, têm 

estagnado em muitos dos países da SADC. 

3.7.3 Acesso e prática de lavagem das 

mãos com sabão 

Actualmente, mais de 250 milhões de pessoas nos 

países da SADC não têm instalações de lavagem de 

mãos com água e sabão em casa; e 2 em cada 5 

12 WHO, UNICEF. Progressos em matéria de água potável, 

saneamento e higiene das famílias 2000-2020: Cinco anos 

depois dos SDG, 2021 
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pessoas nos países da SADC não têm qualquer 

instalação de lavagem de mãos. 

Mesmo em locais onde o acesso não é um 

problema, as pessoas não limpam as mãos quando 

deveriam. A higiene das mãos e o WASH não são 

apenas questões de saúde: tais serviços são direitos 

humanos e são fundamentais para melhorar a 

educação, a economia e os resultados do capital 

humano. A luz da ribalta de que esta pandemia tem 

brilhado na higiene das mãos representa uma 

oportunidade para transformar radicalmente a 

nossa abordagem. Os dados mostram que o acesso 

à lavagem das mãos na região é muito baixo, 

especialmente entre as populações rurais. Em 

cincoEstados Membros, o acesso à lavagem básica 

das mãos é inferior a 25%: Lesoto (2%), RDC (4%), 

Malawi (9%), Zâmbia (14%) e Eswatini (24%). A 

situação é particularmente desastrosa em Angola, 

RDC, Lesoto, e Zâmbia.  

As más práticas de higiene são um dos principais 

responsáveis por várias doenças endémicas e 

epidémicas na África Austral. A região continua a 

registar surtos recorrentes de cólera, febre tifóide e 

hepatite E. Quatro países da região são 

considerados como tendo tracoma endémico.  

O investimento em higiene é essencial para gerir os 

actuais desafios apresentados nesta época da 

COVID-19; e essencial na gestão a longo prazo de 

futuras pandemias. Além disso, o enfoque na 

higiene é fundamental para a realização do Quadro 

de Acção Nutricional que o Secretariado da SADC 

foi mandatado para implementar.  

 Migração 

De acordo com a Agência das Nações Unidas para 

os Refugiados (UNHCR), a África Austral tem 

padrões complexos de migração e de deslocação, a 

nível interno e através das fronteiras internacionais. 

As deslocações são impulsionadas por uma 

combinação de estímulos positivos e negativos, tais 

como oportunidades económicas, pobreza e fome. 

Os factores que influenciam são o conflito e a 

insegurança, a instabilidade política e económica, a 

degradação ambiental e os choques climáticos, 

incluindo secas e inundações que causam 

emergências regulares em grande escala na região. 

A migração é extremamente importante para a 

subsistência da população e até 2019, a região 

acolheu uma população estimada em 8.1 milhões 

de migrantes internacionais, 44% dos quais eram 

originários da região. Os migrantes que chegaram 

de fora da região vieram principalmente de outros 

países subsaarianos como o Burundi (385.000), a 

República Centro Africana (361.000) e o Ruanda 

(307.000). Os países da África Austral foram a 

origem de 7,2 milhões de migrantes internacionais 

em 2019. 

Um punhado de países servem como os pilares 

económicos da região. Dada a sua economia 

avançada e relativa estabilidade política, a África do 

Sul é um importante centro de migração, atraindo 

trabalhadores migrantes, requerentes de asilo e 

refugiados de dentro e fora da região. A migração 

laboral intra-regional está bem estabelecida, e um 

grande número de pessoas tem tradicionalmente 

migrado para a África do Sul de países como 

Eswatini, Lesoto, Malawi, Namíbia, e Zimbabué. O 

número de migrantes internacionais na África do 

Sul atingiu mais de 4,2 milhões em 2019. 

O Observatório dos Deslocados Internos estima que 

no final de 2020, mais de 6,1 milhões de pessoas 

estavam deslocadas internamente na região. A 

escalada de conflitos, especialmente no norte de 

Moçambique, sugere que este número está prestes 

a aumentar. Desastres, conflitos e insegurança 

levaram a mais de 3,1 milhões de pessoas 

recentemente deslocadas, só em 2020. Os números 

crescentes estão ligados à natureza sem 

precedentes de eventos climáticos extremos como 

os ciclones tropicais Chalane e Eloise, que causaram 

devastação generalizada nas Comores, 

Madagáscar, Moçambique, e Zimbabué em 

Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021. 

Na África do Sul, o encerramento da COVID-19 

causou grandes perdas de emprego e de 

rendimentos, e como resultado, estima-se que os 

fluxos de remessas através da região tenham 

diminuído 23,1% em 2020. Como muitos migrantes 
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optaram por regressar aos seus países de origem, 

não só estão expostos a um risco mais elevado de 

infecção pela COVID-19 durante as viagens, como 

também estão a aumentar os riscos de transmissão 

comunitária nas zonas de regresso. Entre 21 de 

Março e 29 de Dezembro de 2020, a Organização 

Internacional para as Migrações (IOM) registou o 

maior número de retornados no Zimbabué 

(103.097), Lesoto (21.580) e Moçambique (15.341). 

Os receios de que os retornados transmitam 

COVID-19 nas suas comunidades de origem são 

elevados e podem contribuir para as tensões com 

as populações locais e aumentar a discriminação e 

as dificuldades para aqueles que regressam. Os 

encerramentos de fronteiras também levaram a um 

aumento das viagens irregulares através de 

fronteiras porosas, o que aumenta a exposição e 

complica os rastreios de saúde e o rastreio de 

contactos. 

As medidas de contenção deixaram muitos 

migrantes encalhados. Entre Março e Dezembro de 

2020, o Zimbabué registou o maior número de 

migrantes retidos (15.542), seguido pela África do 

Sul (11.629) e Angola (7.147). Os migrantes retidos 

lutam frequentemente pelo acesso a alimentos 

suficientes e enfrentam riscos de saúde durante as 

suas viagens de regresso a casa. Além disso, a falta 

de documentação e o medo das autoridades 

podem impedi-los de aceder aos serviços de saúde, 

mesmo quando estes estão disponíveis. Além disso, 

as actuais situações de seca no sul de Angola e 

Madagáscar exacerbaram já circunstâncias terríveis 

e contribuíram para um afluxo de movimentos 

transfronteiriços e internos, 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 enfrentar este ano 

elevados níveis de insegurança alimentar aguda e 

migração interna para a parte norte do país devido 

à mesma.   

As medidas de restrição de movimentos, não só 

através das fronteiras mas também internamente, 

têm um grande impacto nas cadeias de 

abastecimento agrícola dentro da região. A 

escassez de mão-de-obra poderia perturbar a 

produção, transformação e distribuição de 

alimentos, nos quais os trabalhadores migrantes 

desempenham um papel vital. 

O encerramento de escolas e as perturbações nos 

programas de alimentação escolar tiveram um forte 

impacto nas crianças das famílias migrantes, 

deixando-as em maior risco de subnutrição e 

exploração do trabalho infantil. Mesmo antes da 

COVID-19, a insegurança alimentar era 

particularmente preocupante, uma vez que milhões 

de pessoas eram extremamente inseguras em 

termos alimentares em toda a região. Na pior das 

hipóteses, estes números poderiam aumentar 

significativamente, particularmente devido à perda 

de remessas. 

Os conjuntos de dados recolhidos e registados 

sobre migrantes e retornados retidos foram 

compilados tanto de fontes oficiais como não 

oficiais. As fontes oficiais incluíram a IOM. Além 

disso, funcionários governamentais que 

controlavam os retornos, evacuação, entre outras 

intervenções, forneceram uma lista de retornados 

que foi registada pelo Escritório Regional da IOM na 

África Austral. Fontes não oficiais, incluindo mas 

não se limitando a notícias dos meios de 

comunicação social e tradicionais, serviram de 

plataforma de recolha de dados sobre migrantes 

retidos e retornados. Esta abordagem utilizada 

apresentou um desafio metodológico significativo 

que impede qualquer forma de análise fiável, válida 

e rigorosa para informar a política sobre os 

migrantes afectados durante a pandemia da 

COVID-19 de várias formas.  

Algumas das limitações identificadas incluem a falta 

de desagregação dos dados por sexo, grupos 

etários, níveis de vulnerabilidade, e necessidades de 

uma resposta apropriada e atempada por parte da 

IOM ou das respectivas agências. Também é difícil 

de validar se os mesmos migrantes identificados 

como encalhados representam o mesmo conjunto 

de migrantes fornecidos com assistência ao 

regresso voluntário e à reintegração. Com efeito, os 
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dados recolhidos sobre migrantes e retornados 

retidos sofrem de enviesamentos em termos do 

erro encontrado durante a entrada e da provável 

dupla contagem e erro de especificação. Não 

obstante as fraquezas observadas acima 

mencionadas apresentadas pelo conjunto de 

dados, a estatística sumária e descritiva acima 

referida fornece conhecimento das tendências e 

padrões dos fluxos de migrantes durante a 

pandemia da COVID-19.  

 Género 

A insegurança alimentar e nutricional na África 

Austral está directamente correlacionada com a 

desigualdade de género. As mulheres na região da 

SADC contribuem com mais de 60% para a 

produção total de alimentos, fornecem a maior 

força de trabalho no sector agrícola e em 

algunsEstados Membros realizam mais de 70% do 

trabalho agrícola. No entanto, a maioria das 

mulheres que trabalham na agricultura recebem 

uma parte desproporcionalmente baixa do 

rendimento. Estima-se que o fosso salarial rural 

entre homens e mulheres nalgunsEstados Membros 

chegue a 60% e, nalguns casos, as mulheres não são 

remuneradas pelo seu trabalho agrícola em 

explorações familiares.  

As mulheres desempenham um papel crucial em 

todos os pilares da segurança alimentar: 

disponibilidade, acesso e utilização. São geralmente 

responsáveis pela selecção e preparação de 

alimentos e pelos cuidados e alimentação das 

crianças e são mais susceptíveis do que os homens 

de gastar os seus rendimentos em alimentos e 

necessidades das crianças. Além disso, as normas 

discriminatórias de género - que privilegiam 

homens e rapazes - podem colocar mulheres e 

raparigas em risco de insegurança alimentar e 

desnutrição. As mulheres constituem a maior parte 

do trabalho informal e casual na região, e com 

menos recursos económicos do que os homens, as 

mulheres são menos capazes de comprar alimentos 

e outros artigos domésticos básicos.  

O relatório da UN Mulheres mostra que alguns 

países em todo o mundo, particularmente aqueles 

altamente afectados pela COVID-19, registaram um 

aumento de até 30% nos casos de violência 

doméstica relatados e um aumento de cerca de 

33% nos pedidos de emergência de violência 

baseada no género (VBG), tendo as mulheres e 

raparigas sido relatadas como as vítimas destes 

actos. Com o encerramento e as medidas de 

permanência em casa, as mulheres que têm estado 

em relações abusivas são agora obrigadas a estar 

em casa por um período prolongado, o que dificulta 

a sua ajuda devido à presença de um parceiro 

abusivo em casa. O distanciamento social por si só 

dificulta às vítimas o acesso aos seus sistemas de 

apoio habituais, particularmente amigos, vizinhos e 

outros membros da família. Além disso, torna-se 

também cada vez mais claro que muitas das 

medidas consideradas necessárias para controlar a 

propagação da doença (por exemplo, restrição de 

movimentos, redução da interacção comunitária, 

encerramento de empresas e serviços, etc.) estão 

não só a aumentar os riscos e a violência 

relacionada com a violência contra mulheres e 

raparigas, mas também a limitar a capacidade das 

sobreviventes de se distanciarem dos seus 

agressores, bem como a reduzir a sua capacidade 

de aceder a apoio externo.  

 De acordo com o Índice de Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável de 2019, a África 

Subsaariana tem uma pontuação média regional de 

51,1 - a região com a pontuação mais baixa a nível 

mundial em termos de igualdade de género. 

Embora as mulheres representem cerca de 43% da 

força de trabalho agrícola nos países em 

desenvolvimento, as provas mostram que as 

mesmas mulheres não têm acesso equitativo aos 

activos produtivos e aos recursos em comparação 

com os homens.  Dada a natureza transversal do 

género, no actual contexto de vulnerabilidade, as 

circunstâncias para as mulheres e raparigas 

pioraram, e as desigualdades de género existentes 

têm sido exacerbadas.  
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 Conclusão 

a) Estima-se que 47,6 milhões de pessoas em 

dezEstados Membros da SADC estão em 

situação de insegurança alimentar. A 

insegurança alimentar atingirá o seu auge 

durante a estação magra de Janeiro a Março de 

2022. 

b) Numerosos factores contribuíram para a 

insegurança alimentar e nutricional, incluindo a 

pandemia e o confinamento COVID-19, outras 

doenças humanas (especialmente HIV), fraca 

pluviosidade, inundações, pragas de culturas, 

alterações climáticas, conflitos, e pobreza.  

c) Apesar da fraca pluviosidade que afectou as 

partes ocidentais da região e o sul de 

Madagáscar, a maioria das áreas registou uma 

boa pluviosidade conducente ao 

desenvolvimento das culturas. 

d) Com as chuvas globalmente favoráveis 

registadas, espera-se uma melhoria das 

colheitas este ano. Este ano, a África do Sul 

continua a satisfazer as necessidades 

alimentares a nível nacional, com uma 

combinação de produção doméstica de 

alimentos e importações. Espera-se uma 

colheita de milho de 16,18 milhões de 

toneladas, o que é 5,8% superior à do ano 

passado. Existe uma ampla oferta de milho para 

satisfazer a procura nacional nos mercados de 

alimentos humanos e alimentares e para 

exportar para os países vizinhos.  O Zimbabué 

também produziu um excedente de cereais de 

828.263 toneladas. 

e) A elevada precipitação em muitas áreas teve 

também um impacto positivo nas forragens 

para gado, com uma melhoria significativa das 

condições de vegetação, incluindo em algumas 

áreas que tinham sido afectadas por episódios 

recorrentes de seca em anos anteriores. 

f) A elevada precipitação em algumas destas 

áreas deveu-se em parte aos cinco sistemas 

climáticos que fizeram aterros durante este 

período. Estas tempestades afectaram mais de 

500.000 pessoas e danificaram mais de 219.000 

hectares de terras agrícolas, principalmente em 

Moçambique, mas também em Madagáscar, 

Zimbabué, Eswatini, Malawi, Botswana, e África 

do Sul. 

g) Apesar das restrições de movimento da COVID-

19, espera-se que o fornecimento formal e 

regional de milho cubra adequadamente as 

necessidades internas. Espera-se que a 

produção média a acima da média em muitos 

países mantenha os preços abaixo dos seus 

respectivos níveis de 2020, apoiando o acesso 

aos alimentos entre as famílias dependentes do 

mercado. No entanto, espera-se que o acesso 

aos alimentos nos mercados seja ainda 

severamente limitado pelos impactos 

económicos negativos da COVID-19. 

h) Ligada apenas à fome e à fome no passado, a 

subnutrição deve agora ser utilizada para 

descrever crianças com atraso de crescimento 

(baixa estatura para a idade) e desgaste 

muscular (baixo peso para a altura), bem como 

as que sofrem de "fome oculta" de deficiências 

em vitaminas e minerais essenciais e o número 

crescente de crianças e jovens que são 

afectados pelo excesso de peso ou obesidade. 

i) As dietas à base de cereais são predominantes 

em toda a região, o que limita a diversidade da 

dieta e aumenta o risco de deficiências de 

micronutrientes. Isto é actualmente 

demonstrado pelos surtos de pelagra em curso 

em Moçambique e no Zimbabué, causados por 

deficiência grave de Vitamina B3 (Niacina) 

j) Existem quase 19 milhões de crianças raquíticas 

na região da SADC: uma em cada três crianças 

já é raquítica. Apesar de uma redução na 

proporção de crianças raquíticas, o número 

tem-se mantido inalterado nos últimos 20 anos 

devido ao crescimento populacional. Como 

região, a SADC não está no bom caminho para 

atingir a meta global de uma redução de 50% 

no número de crianças raquíticas até 2030. 

k) A SADC permanece no epicentro da epidemia 

do HIV. A nível regional, 6 milhões de pessoas 

que vivem com o HIV ainda não estão a receber 

tratamento anti-retroviral. Aproximadamente 
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5.000 novas infecções pelo HIV ocorrem todas 

as semanas entre adolescentes, raparigas e 

mulheres jovens e os seus parceiros. 

l) O surto de gafanhotos migratórios africanos 

(AML) continuou na região, com avistamentos 

registados em Angola, Botswana, Namíbia, 

Zâmbia, e Zimbabué. A SADC lançou um apelo 

regional (link) no valor de 5,1 milhões de USD 

para melhorar a coordenação, o 

desenvolvimento de capacidades, o controlo da 

resposta; e mais 15 milhões de USD para a 

construção da resiliência de mais de 2,3 milhões 

de cidadãos da SADC afectados pelo surto de 

insegurança alimentar e vulneráveis. 

 Recomendações 

 A curto prazo 

a) Prestar assistência urgente às pessoas em 

insegurança alimentar e nutricional com 

transferências alimentares e/ou monetárias, em 

coordenação com os programas nacionais de 

protecção social que respondem ao choque. 

b) Reforçar e expandir a cobertura de programas 

de protecção social e redes de segurança para 

apoiar as pessoas necessitadas. 

c) Intensificar as campanhas de vacinação COVID-

19 para atingir pelo menos 60% de cobertura 

necessária para a imunidade da população; e 

reforçar os sistemas de saúde.  

d) Prestar especial atenção ao aumento de casos 

de violência doméstica e violência baseada no 

género durante a pandemia COVID-19. 

Assegurar que as mulheres e raparigas sejam 

protegidas de todas as formas de abuso. 

Abrigos, locais de segurança e linhas de ajuda 

para vítimas de abuso devem ser considerados 

um serviço essencial e permanecer abertos à 

utilização, devendo ser-lhes concedido o 

necessário apoio financeiro e de outra natureza.  

e) Incorporar as perspectivas de género nas 

respostas para assegurar que as acções durante 

e após a crise da COVID-19 construam 

economias e sociedades mais iguais, inclusivas 

e sustentáveis. 

f) Dar prioridade à atribuição de recursos para 

melhorar a identificação, cobertura de 

tratamento e intervenções para prevenir o 

desgaste muscular, adoptando lições 

aprendidas com as adaptações de programas 

devidas à COVID-19, que utilizaram 

abordagens inovadoras simplificadas, incluindo 

a circunferência do braço médio-alto liderada 

pela família. 

g) Aproveitar os ganhos obtidos durante a 

resposta COVID-19 na expansão contínua dos 

programas de nutrição para crianças em idade 

escolar, incluindo rações para levar para casa, 

refeições escolares, educação nutricional, e 

suplementação de ferro-folato nas escolas. 

h) Fazer uso de soluções tecnológicas inovadoras, 

tais como aconselhamento e monitorização à 

distância, para melhorar o acesso a cuidados 

nutricionais de qualidade, particularmente para 

os mais difíceis de alcançar, e melhorar a 

disponibilidade de informação para o 

planeamento da resposta. 

i) Mobilizar as comunidades para melhorar o 

acesso aos serviços de testagem, prevenção e 

tratamento do HIV, e promover a adesão ao 

tratamento, inclusive para as populações 

migrantes e adolescentes, raparigas e mulheres 

jovens. 

j) Integrar a higiene nas actuais abordagens de 

saneamento total lideradas pela comunidade.  

k) Promover a adição de valor ao rendimento 

antecipado das culturas através de cadeias de 

valor de agro-processamento para aumentar o 

período de consumo, reduzir a subnutrição, 

reduzir as perdas pós-colheita, e criar emprego. 

l) Integrar e promover as "regras de ouro" da 

WHO de segurança e higiene alimentar em 

todas as fases do sistema alimentar, a fim de 

melhorar a qualidade dos alimentos 

complementares. 

m) Implementar estratégias de controlo preventivo 

(alerta precoce, planos de contingência e 

resposta rápida) na gestão de pragas 

migratórias para evitar um impacto negativo na 

segurança alimentar regional. 

https://www.sadc.int/news-events/news/sadc-launches-regional-appeal-combat-outbreak-african-migratory-locust/
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n) Minimizar medidas de distorção do comércio e 

barreiras pautais para apoiar o comércio de 

produtos alimentares e o acesso ao mercado na 

região. 

 A médio e longo prazo 

a) As intervenções complementares 

multisectoriais devem ser ampliadas em 

sectores como a saúde, WASH, protecção 

social, e sistemas alimentares, com o objectivo 

de aumentar a resiliência nutricional, bem-

estar, e dietas infantis.  

b) Embora existam vários programas multi-

sectoriais bem sucedidos de redução do 

crescimento retardado em vários países da 

região, a aprendizagem colectiva deve ser 

encorajada através da geração de provas, 

documentação, e partilha.  

c) Alavancar a Cimeira sobre Sistemas Alimentares 

e os diálogos em curso para desenvolver planos 

de acção para aumentar o foco dos sistemas 

alimentares nos resultados nutricionais, 

incluindo a oferta e a procura de dietas 

melhoradas.  

d) Domesticar a Estratégia Regional de Segurança 

Alimentar e Nutricional nas Estratégias 

Nacionais de Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

e) Dar prioridade ao apoio aos sistemas nacionais 

de informação sobre saúde e nutrição de rotina 

para melhorar a monitorização dos dados de 

rotina dos programas de saúde e nutrição a 

nível nacional e sub-nacional, para poder 

comparar tendências ao longo dos anos, 

monitorizar o progresso dos programas e 

assegurar a disponibilidade de dados de alta 

qualidade durante situações de emergência, 

bem como em tempos de não-emergência.  

f) Melhorar a monitorização das dietas das 

crianças, adolescentes e mulheres através da 

utilização de inquéritos à distância e outras 

abordagens inovadoras para monitorizar as 

tendências e mudanças na dieta numa base 

regular. 

g) Abordar a segurança, qualidade e segurança da 

água. Reforçar e acelerar o fim da defecação 

aberta e a mudança para serviços de 

saneamento e água geridos com segurança; 

resultar na melhoria global da qualidade da 

água fornecida às comunidades, e um impacto 

positivo nos resultados nutricionais na região.  

h) Comprometer apoio técnico e financeiro para 

avaliações inovadoras da vulnerabilidade e o 

desenvolvimento de uma capacidade adequada 

para a monitorização contínua da segurança 

alimentar e nutricional. 

 Extractos dos países 

 Angola 

Em Angola, a precipitação foi 60-80% abaixo da 

média nas províncias produtoras de cereais do 

Sudoeste do Namibe, Cunene, Huila, e Cuanza. Na 

maioria das zonas do sudoeste, esta foi a estação 

mais seca registada desde 1981. Isto resultou em 

condições de vegetação stressada e numa redução 

na disponibilidade de água e pastagem para o 

gado. No início da colheita, em Março de 2021, 

estava prevista uma diminuição significativa da 

produção cerealífera, particularmente no milho.  

Além disso, foi observado um aumento acentuado 

dos enxames de LMA entre Janeiro e Março de 2021 

nas zonas sudeste do país, principalmente na 

província de Cuando Cubango. Em Março de 2021, 

os agricultores das regiões Sul e Centro de Angola 

estavam a relatar perdas de produção superiores a 

45% devido à seca. Estão em curso avaliações da 

segurança alimentar e nutricional nas províncias do 

Cunene, Huila e Namibe.  

 Botswana 

As chuvas foram geralmente favoráveis, mas 

espera-se que o rendimento agrícola seja inferior ao 

do ano passado. Um total de 236,292 ha foi 

cultivado por 58,443 agricultores, dos quais 32,382 

são mulheres. As condições de pastagem são boas, 

mas podem degradar-se durante o Inverno e 

requerem monitorização.  
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Um total de 36,171 Batswana são inseguros e 

propensos a outras vulnerabilidades, o que 

representa um aumento de 3% em relação ao ano 

passado. Os factores contributivos incluem o 

aumento do desemprego, baixos rendimentos 

empresariais, e um abrandamento económico.  

O governo ajudará aqueles que se encontram em 

insegurança alimentar através da inclusão numa das 

suas redes de segurança social.  As melhorias na 

educação sanitária em matéria de higiene e 

saneamento contribuíram para uma ligeira redução 

da desnutrição infantil (medida por baixo do peso) 

 República Democrática do 

Congo 

Entre Abril e Dezembro de 2021, cerca de 

20,561,000 congoleses estarão na Fase 3 (crise) e 

5,618,000 na Fase 4 (emergência) da IPC, 

totalizando 27% da população. É necessária uma 

assistência urgente, incluindo assistência alimentar 

e aumento do rastreio nutricional.  

Os factores que contribuem para a insegurança 

alimentar incluem conflitos e deslocações. Uma 

análise dos ciclos anteriores de Agosto de 2018 a 

Março de 2021 mostra que a pandemia da COVID-

19 também teve um impacto significativo na 

segurança alimentar. Entre a primeira metade e a 

segunda metade de 2020, a percentagem da 

população nas Fases 3 e 4 da IPC saltou de 28% para 

33%. 

Em Maio de 2021, o vulcão Monte Niyragongo 

entrou em erupção. Pelo menos 31 pessoas 

morreram e 24 foram feridas pelos fluxos de lava, 

enquanto 3 aldeias e um distrito da cidade de Goma 

foram destruídos. 

 Eswatini 

Entre Julho e Setembro de 2021, cerca de 222,000 

pessoas (representando 19% da população 

analisada) enfrentam uma elevada insegurança 

alimentar aguda (IPC Fase 3 e superior) e 

necessitam de assistência urgente. Estes números 

aumentarão durante a estação magra de Outubro 

de 2021 a Março de 2022 para 318,000 pessoas na 

Fase 3 e superior da IPC, o que representa 28% da 

população analisada. Os factores que contribuem 

para a insegurança alimentar incluem chuvas 

desfavoráveis, cheias, COVID-19, perda de 

emprego, e preços elevados dos alimentos.  

A recente agitação civil a nível nacional em Eswatini 

resultou em perturbações nos sistemas de 

abastecimento alimentar à medida que as lojas 

eram saqueadas, as estradas bloqueadas e as 

fronteiras fechadas. Se a situação não for resolvida, 

pode levar a mais perturbações na cadeia alimentar, 

ao aumento dos preços das mercadorias e afectar o 

acesso aos alimentos, especialmente nas zonas 

urbanas. 

Devem ser tomadas as medidas necessárias para 

assegurar o acesso imediato e contínuo das 

intervenções humanitárias a todas as populações 

que necessitam de assistência; e o respeito geral 

pelo espaço humanitário, de modo a que os direitos 

básicos das pessoas possam ser respeitados. O 

governo e os parceiros devem facilitar a prestação 

urgente de assistência alimentar crítica para salvar 

vidas. A resposta humanitária precisa de ser bem 

coordenada de modo a conter elevadas taxas de 

esgotamento de bens e lacunas no consumo 

alimentar, através de assistência alimentar e de 

meios de subsistência para as comunidades nas 

Fases 3 e 4 da IPC. 

Através dos esforços de colaboração dos 

programas humanitários e de desenvolvimento, é 

necessário combater as causas profundas da 

insegurança alimentar para aumentar a resiliência 

das pessoas e os meios de subsistência.   

 Lesoto 

Todos os indicadores de segurança alimentar 

retratam uma situação de segurança alimentar 

melhorada este ano, e com as boas colheitas da 

África do Sul, espera-se que as importações sejam 

normais. Espera-se que a produção agrícola seja 

superior à do ano passado, mas ainda assim inferior 

à média do ano.   
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Entre Julho e Setembro de 2021, estima-se que 

178,694 Basotho nas zonas rurais enfrentará uma 

elevada insegurança alimentar aguda (IPC Fase 3 - 

crise). Estes números aumentarão durante a época 

baixa de Outubro de 2021 a Março de 2022 para 

311,868 pessoas nas zonas rurais. Além disso, 

158,000 pessoas em Basotho urbano estão também 

em insegurança alimentar, elevando o total para 

cerca de 470,000 pessoas a nível nacional, tanto nas 

zonas rurais como urbanas.  

A análise indica ainda que do total das cinco zonas 

rurais de subsistência no país, apenas uma zona de 

subsistência não tem défice em termos de satisfazer 

as necessidades de sobrevivência e manter os 

padrões de subsistência. 

Os factores que contribuem para isso incluem 

pragas e doenças das culturas, encharcamento 

devido a fortes chuvas, menos oportunidades de 

subsistência, desemprego elevado devido à COVID-

19, diminuição do rendimento das vendas de gado 

e produtos agrícolas, redução do acesso a alguns 

produtos e aumento dos preços de alimentos e não 

alimentares.   

É necessária assistência humanitária imediata a 

todas as famílias que enfrentam défices de 

sobrevivência.  As necessidades totais de resposta 

chegam a 24,534 toneladas em alimentos básicos, e 

19 milhões de USD (LSL 270 milhões). 

 Madagáscar 

O Sul de Madagáscar continua a experimentar uma 

imensa insegurança alimentar. Os resultados da 

avaliação do Grand Sud indicam que cerca de 1,14 

milhões de pessoas (43% dos 2.7 milhões 

analisados) enfrentam níveis elevados de 

insegurança alimentar aguda (IPC Fase 3 ou 

superior) de Abril a Setembro de 2021, dos quais 

14,000 pessoas se encontram em situação de 

catástrofe (IPC Fase 5).  

Prevê-se ainda que 1.31 milhões de pessoas, 

representando 49% das pessoas analisadas, irão 

enfrentar a Fase 3 ou superior do IPC entre Outubro 

e Dezembro de 2021. As áreas mais afectadas são 

as seguintes: Amboasary Atsimo, Beloha, Tsihombe, 

Ambovombe, e Ampanihy, que sofreram um défice 

pluviométrico substancial. Em Amboasary Atsimo, 

uma grande parte do distrito foi afectada por uma 

seca severa; a precipitação foi das mais baixas dos 

últimos 20 anos. 

Os inquéritos SMART nos dez distritos do sul 

confirmam uma deterioração da nutrição nos 

últimos seis meses, particularmente em 

Ambovombe, Beloha, Betioky, Bekily e Tsihombe. 

Ambovombe é particularmente alarmante com uma 

taxa global de desnutrição aguda de 26.3% e uma 

taxa grave de desnutrição aguda de 6%, que está 

bem acima do limiar "muito elevado" da WHO de 

15% de desnutrição aguda global. A análise da 

subnutrição aguda do IPC realizada em Junho de 

2021 projecta uma deterioração contínua da 

situação nutricional durante o resto de 2021 e até 

2022, com 6 distritos classificados na Fase 4 (crítica) 

até Janeiro de 2022. Os principais motores são uma 

diversidade alimentar muito baixa e práticas 

alimentares infantis deficientes, impulsionadas por 

níveis elevados de insegurança alimentar, saúde 

ambiental deficiente, e baixa disponibilidade de 

água potável. As taxas de mortalidade estavam 

abaixo dos limiares de emergência para todos os 

inquéritos (taxa de mortalidade infantil abaixo de 

1/10,000/dia e taxa de mortalidade de menores de 

5 anos abaixo de 2/10,000/dia).  

Os principais factores que contribuíram para a 

insegurança alimentar no Grande Sul para além da 

seca severa incluem: tempestades de areia 

persistentes, invasão de gafanhotos, outras pragas 

de culturas, aumento dos preços dos alimentos, os 

efeitos negativos da pandemia da COVID-19, 

redução do poder de compra das famílias (devido 

aos baixos rendimentos), insegurança rural, e 

assistência humanitária insuficiente. 

Muitos outros factores contribuem, incluindo seca 

extrema, tempestades de areia, pragas de culturas, 

COVID-19, preços elevados dos alimentos, 

diminuição do poder de compra, agitação, e 

ausência de assistência multissectorial. 
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 Malawi 

Algumas partes do país sofreram períodos de seca 

que afectaram a produção das culturas. O 

crescimento económico desacelerou em 2020 para 

1.7%, de 5.7% em 2019, devido à COVID-19.  

Em Junho de 2021 foram realizados inquéritos ao 

mercado e aos agregados familiares. A recolha de 

dados sobre a economia doméstica (HEA) começou 

a 05 de Julho, a que se seguirá uma análise a partir 

de 15 de Julho, e a publicação dos resultados 

ocorrerá na primeira semana de Agosto de 2021.   

 Maurícias 

As Maurícias tornou-se recentemente um País de 

Alta Renda.  Atingiu este marco histórico num dos 

piores anos da sua história devido à pandemia 

global da COVID-19, que causou estragos na sua 

economia. Os efeitos da COVID-19 inverteram os 

recentes ganhos na redução da pobreza e na 

participação das mulheres na força de trabalho.  

Em resposta, o governo forneceu um conjunto 

abrangente de medidas de estímulo para mitigar o 

impacto económico da pandemia, incluindo um 

subsídio salarial e apoio ao rendimento dos 

trabalhadores independentes. 

Como Estado em Desenvolvimento de Pequenas 

Ilhas (SIDS), as Maurícias enfrentam uma série de 

perigos, incluindo ciclones, tempestades e marés, 

chuvas torrenciais, inundações e cheias repentinas, 

deslizamentos de terras, tsunami, e perigos 

tecnológicos, entre outros.  

Todos estes perigos podem levar a catástrofes se 

não forem devidamente geridos. A frequência de 

condições meteorológicas extremas, chuvas 

torrenciais e ciclones tropicais aumentou 

significativamente ao longo das últimas duas 

décadas. Há necessidade de adaptação às 

alterações climáticas. 

 

 Moçambique 

Estima-se que 646,800 pessoas fugiram do conflito 

armado no norte de Moçambique para outras 

províncias e Tanzânia e estão em risco acrescido de 

insegurança alimentar. Uma avaliação de sete 

distritos do norte, realizada entre Outubro de 2020 

e Fevereiro de 2021, avaliou projectos que, entre 

Abril e Setembro de 2021, cerca de 38% das pessoas 

deslocadas ajudaram em centros de reinstalação e 

famílias de acolhimento, e 24% das próprias famílias 

de acolhimento, necessitam de assistência 

alimentar imediata nos distritos de Metuge, Pemba 

City, Namuno, Montepuez, Balama, Ancuabe e 

Chiure. 

Para o período de projecção de Outubro de 2021 a 

Fevereiro de 2022, estima-se que estas 

percentagens aumentem para 58% e 38% 

respectivamente. Além disso, cerca de 75,000 

crianças dos 6-59 meses de idade poderão sofrer de 

subnutrição aguda nos próximos 12 meses e 

necessitar de assistência urgente.  

Os factores que contribuem para a insegurança 

alimentar incluem conflitos armados e terrorismo 

que estão a causar o deslocamento de pessoas, 

baixa precipitação com temperaturas elevadas, 

ciclones (Chalane, Eloise e Guambe), seca, 

tempestades, COVID-19, e preços elevados dos 

alimentos. 

A avaliação da segurança alimentar pós-colheita 

tem sido adiada devido à falta de fundos. 

 África do Sul 

Em geral, a África do Sul continua a satisfazer as 

necessidades alimentares a nível nacional através 

de uma combinação da produção doméstica de 

alimentos e das importações.  Espera-se uma 

colheita de milho de 16.18 milhões de toneladas, o 

que é 5.8% superior à época anterior. Existe uma 

ampla oferta de milho para satisfazer a procura nos 

mercados humano e de alimentos para animais e 

para exportar para os países vizinhos.  

O encerramento da COVID-19 teve um grande 

impacto económico. A taxa de desemprego subiu 

de 30.1% no primeiro trimestre de 2020 para 32,6% 

no primeiro trimestre de 2021, o que representa 

uma perda de 1.4 milhões de empregos. 

Em 2020, uma aplicação da Escala de Experiência de 

Insegurança Alimentar (FIES) constatou que 48.9% 
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da população se encontrava moderadamente em 

situação de grave insegurança alimentar - cerca de 

29,340,000 pessoas. As projecções da IPC para 

Janeiro a Março de 2021 eram de que 11,796,000 

pessoas enfrentavam a Fase 3 ou superior da IPC. 

 Tanzânia, República Unida da 

Geralmente, a disponibilidade, acessibilidade e 

utilização de alimentos são suficientes e estáveis em 

todo o país. Contudo, 9% dos distritos têm 

provavelmente bolsas de baixa produção de 

culturas, em comparação com 3% no ano passado, 

o que indica a necessidade de uma avaliação 

abrangente. Em comparação com o ano passado, 

espera-se que o rendimento do milho aumente 3%, 

enquanto que o arroz deverá diminuir 13.5%. A 

produção também aumentou de leite (3%), carne 

(5%), e ovos (26%).  

A prevalência do HIV está a diminuir na Tanzânia 

devido a estratégias de prevenção e programas de 

mudança social e comportamental. A prevalência 

do atrofiamento diminuiu de 34.7% em 2014 para 

31.8% em 2018. Contudo, os níveis de subnutrição 

são ainda inaceitavelmente elevados. 

O governo tomou várias medidas para abordar a 

segurança alimentar e nutricional, incluindo o 

aumento da reserva de cereais e a facilitação dos 

factores de produção agrícola. Também tem 

promovido tecnologias de armazenamento e 

conservação de alimentos pós-colheita. 

 Zâmbia 

De acordo com os resultados do IPC Update de 

Fevereiro de 2021, estima-se que 1.7 milhões de 

zambianos foram classificados como na Fase 3 ou 

superior do IPC entre Fevereiro e Março de 2021. Os 

resultados para a avaliação actual são esperados 

nas próximas semanas. 

O desempenho pluviométrico foi excepcionalmente 

elevado, e muitos distritos enfrentaram cheias. 

 Zimbabué 

Com uma boa estação de chuvas de 2020/21, o 

Zimbabwe registou um aumento da área plantada 

com milho para 1,951,848 ha com o apoio do 

Governo e do sector privado. A produção de cereais 

totalizou 3,075,538 toneladas contra uma 

necessidade nacional de cereais de 1,797,435 

toneladas para consumo humano e 450,000 

toneladas para gado. 

Durante a estação magra de Janeiro a Março de 

2022, cerca de 27% dos zimbabueanos rurais 

estarão inseguros em relação aos cereais. Isto 

traduz-se em 2,942,897 indivíduos, que 

colectivamente necessitam de 262,856 toneladas de 

milho.  

Este ano, registaram-se numerosos choques e 

perigos, incluindo encharcamento, pragas de 

culturas, seca e doenças do gado. As áreas que 

requerem atenção incluem baixa educação 

nutricional, maus padrões de consumo alimentar, e 

os efeitos da COVID-19 nos rendimentos. 
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Anexo A: Lista de abreviaturas 

 

AML Alfarroba Migratória Africana 

CFR Taxa de mortalidade de casos 

COVID-19 Doença de Coronavírus de 2019 

FCDO 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino 

Unido  

DRC República Democrática do Congo 

DRRU Unidade de Redução de Riscos de Catástrofes da SADC 

EVD Doença do vírus Ebola  

FANR Direcção da Alimentação, Agricultura e Recursos Naturais da SADC 

FIES Escala de Experiência de Insegurança Alimentar 

FMD Febre Aftosa 

GBV Violência baseada no género 

GSU Unidade de Apoio Global IPC 

HEA Abordagem da Economia Doméstica 

IMF Fundo Monetário Internacional 

IOM A Organização Internacional para as Migrações 

IPC Classificação da Fase de Segurança Alimentar Integrada  

LM Landell Mills 

MAD Dieta mínima aceitável  

MLND Doença da Necrose Letal do Milho  

MUAC Circunferência do braço a meia altura  

NVAC Comissão nacional de avaliação da vulnerabilidade 

OCHA O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da UN  

PLHIV Pessoas que vivem com HIV 

RVAA Programa de Avaliação e Análise da Vulnerabilidade Regional da SADC 

SADC A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral  

SDC Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação 

SDG Objectivos de Desenvolvimento Sustentável  

TB Tuberculose 

UK O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 

UNECA Comissão Económica das Nações Unidas para África 

UNHCR A Agência das Nações Unidas para os Refugiados 

UNICEF O Fundo da UN para a Infância  

USD Dólares dos Estados Unidos 

VAA Avaliação e análise de vulnerabilidades 

VAM Análise e Mapeamento de Vulnerabilidade do WFP 

VAS Suplementação de Vitamina A  

WASH Água, saneamento, e higiene 

WFP O Programa Alimentar Mundial da UN 

WHO A Organização Mundial de Saúde 

mVAM Análise e Mapeamento da Vulnerabilidade Móvel do WFP 
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reversing the progress made in poverty reduction in the region 
over the past two decades. Yet even before COVID-19 reduced 
incomes and disrupted supply chains, hunger had been 
increasing across Southern Africa. Contributing factors include 
pervasive poverty, climate change, conflict, gender disparities, 
diseases, pests, and natural disasters.

Southern Africa suffers widespread food and nutrition insecurity. 
This year, an estimated 47.6 million people are food insecure, 
which is a 5.5% increase from last year and 34.3% above the 
5-year average (in the 10 SADC Member States that submitted 
data). The situation in Madagascar has worsened significantly: 
the number of people food insecure increased by 136% from 
last year, with 1.31 million people facing IPC Phase 3 and 
above. 

Food insecure population

Average to above-average cereal production in many Member 
States is expected to keep staple food prices below 2020 levels. 
However, even with sufficient production, lower or lost incomes 
due to COVID-19 have led to a reduction in household 
purchasing power. The lockdown has caused a catastrophic 7% 
contraction in regional gross domestic product. Diets continue to 
worsen as diverse varieties of food become unavailable, 
inaccessible, and unaffordable to the most vulnerable 
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People living with HIV, 2020

340k 340k 380k 0.52m
1.1m 1.2m 1.4m

1.7m
2.2m

7.5m

11k 39k 200k 210k

Food insecure trends, 2016 - 2022

18

30

42

54

2021/222020/212019/202018/192017/182016/17

48m****49m***

41m

31m

27m

38m

ANGOLA

DRC

BOTSWANA

COMOROS

SEYCHELLES

LESOTHO

MADAGASCAR

MOZAMBIQUE

MALAWI

NAMIBIA

ESWATINI

TANZANIA

SOUTH AFRICA

ZAMBIA

ZIMBABWE

*Food insecurity data based on NVAC assessments and forecasts 
**Mozambique IPC data is valid up to September 2021

***This food insecurity figure is based on assessment data submitted by 13 SADC Member States.
****This food insecurity figure is based on assessment data submitted by 10 SADC Member States

27.3M

489K

2.9M

1.7M

36K

1.7M**

318K

470K
11.4M

1.3M

Rainfall total ranking, (Oct 2020 - Mar 2021)

Rainfall totals expressed as a rank 
(wettest or driest seasons since 1981)

Driest
2nd 
driest

3rd 
driest

Top -10 
driest Other

Top -10 
wettest

3rd 
wettest

2nd 
wettest

Wettest

XX No. of food insecure people

IPC Acute Food  Insecurity Phase

1: None or Minimal

2: Stressed

3: Crisis

4: Emergency

5: Catastrophe/Famine

Not classified / no data available

Informing resilient livelihoods

Regional Vulnerability Assessment
& Analysis Programme

RVAA
Regional Vulnerability Assessment and Analysis (as of July 2021)

SOUTHERN AFRICA

Creation date: 26 July 2021 Sources: SADC/NVAC, Development & Humanitarian Partners Created by: 

47.6M*
FOOD INSECURE PEOPLE COVID-19 VACCINATION 

RATES 

< 2%39M
OVERWEIGHT / OBESE CHILDREN
UNDER 5 YEARS OF AGE

19M
STUNTED CHILDREN
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Relatório de Síntese da SADC RVAA 2021 

 

 

 

 

 

 

 

1 REGIÃO  

16 NAÇÕES  

A TRABALHAR PARA UM FUTURO COMUM 

 

 

 

 

 

 


	c99594f63d0d595b41664c41800b1ad46e1f54b299d69d7ed37a3b52ec4a3792.pdf
	SADC_Regional_Snapshot_2021-29July2021
	c99594f63d0d595b41664c41800b1ad46e1f54b299d69d7ed37a3b52ec4a3792.pdf

