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1. INTRODUÇÃO 

Os primeiros meses de 2019 foram caracterizados por choques diversos nas diferentes zonas do País 

afectando a segurança alimentar e nutrição de agregados familiares. Em Janeiro passado, alguns 

distritos das províncias de Tete, Zambézia e Sofala foram afectados pelo ciclone Desmond. Em 

Março, as províncias de Sofala, Manica, Zambézia e distritos do Norte de Inhambane foram 

atingidos pelo ciclone Idai. Em Abril, parte das províncias de Cabo Delgado e Nampula foram 

atingidos pelo ciclone Kenneth. Ventos fortes e chuvas acima do normal e prolongadas dos ciclones 

causaram cheias e inundações, provocando mortes, feridos e deslocação de pessoas, destruição de 

casas, perda de culturas em campo, animais e outros bens dos agregados familiares, cortes de vias 

de acesso, rede de distribuição de água, energia eléctrica e telefonia móvel. 

Nas províncias de Gaza, Inhambane e Maputo, alguns distritos continuam a ser assolados pela seca, 

ao longo do País há muitos distritos com nível preocupante de ataque de pragas, particularmente da 

lagarta do funil no milho, assim como com chuvas irregulares e abaixo do normal. Estes choques 

afectaram negativamente a segurança alimentar dos agregados familiares. 

Logo após depressão tropical Desmond de 18 a 23 de Janeiro, afectando as províncias da Zambézia, 

Manica, Sofala e Tete, foi a passagem do ciclone IDAI que afectou a zona centro e imediatamente 

foi declarado Alerta Vermelho no dia 12 de Março de 2019, primeiro para a zona centro e 

posteriormente declarado Estado Nacional de Emergência. 

Acções de assistência humanitária foram desencadeadas para salvar vidas e minimizar o sofrimento 

de pessoas afectadas. A assistência humanitária incluiu assistência alimentar, abrigo, água potável, 

serviços de saúde, vacinações, entre outros. 

Para conhecer o grau de severidade do impacto dos choques ocorridos na insegurança alimentar e 

nutricional aguda de comunidades e agregados familiares e disponibilizar informação para resposta 

à emergência nas fases de recuperação e reconstrução foi realizada uma avaliação quantitativa pós-

choque nos distritos mais efectados pela escassez de chuva, pragas nas culturas agrícolas, ciclones 

Idai e Kenneth, e efeitos dos malfeitores em Cabo Delgado. A avaliação foi coordenada pelo 

MASA através do SETSAN envolvendo técnicos centrais, províncias e distritais dos sectores de 

Agricultura, Saúde, INE e INGC, técnicos centrais do MOPHRH, INS, DEPI-MIMAIP e dos 

parceiros IPC GLOBAL SUPPORT UNIT, PMA, UNICEF, VISÃO MUNDIAL, CETFA, 

COSACA e CISP. A avaliação contou com apoio financeiro e técnico da SADC, PMA, UNICEF, 

FAO e FEWS NET. 

1.1. Objectivo geral 

Avaliar a situação da segurança alimentar  ao nível dos agregados familiares e desnutrição em 

crianças, nos distritos mais afectados pelos ciclones, chuvas irregulares, pragas e ataques de 

malfeitores. 

1.2. Objectivos específicos 

 Medir a insegurança alimentar aguda ao nível de agregados familiares; 

 Medir a desnutrição aguda em crianças dos 6-59 meses de idade; 
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 Estimar a população actual e projectada na situação de insegurança alimentar aguda e 

número de crianças com desnutrição aguda. 

2. METODOLOGIA 

Uma avaliação pós-choque visa medir o impacto dos choques na insegurança alimentar e 

nutricional aguda de agregados familiares com base na verificação da situação de vários indicadores 

de disponibilidade, acesso, uso e utilização de alimentos pelos agregados familiares no momento do 

inquérito assim como prever suas tendências para o futuro (indicadores de estabilidade). Os dados 

recolhidos ao nível do agregado familiar incluem tipos de choques sofridos, produção agrícola e 

pecuária, fontes de rendimento, consumo alimentar, fontes de alimentos, uso de estratégias de 

sobrevivência, acesso a água, saneamento, práticas de higiene, entre outras. Na área geográfica em 

estudo é recolhida informação sobre mercados, preços, desempenho da época chuvosa, produção 

agrária, tipo de choque ocorrido, e outra informação relevante. Para a nutrição foram feitas 

medições antropométricas (peso, altura e do perímetro braquial) de crianças menores de 5 anos, 

administradas perguntas sobre a alimentação infantil às crianças dos 6 aos 23 meses e questões 

sobre a saúde às crianças dos 6 aos 59 meses. 

Amostragem 

O processo de amostragem seguiu duas etapas, na primeira fez-se a selecção de distritos mais 

afectados por choques e a segunda etapa consistiu de selecção aleatória de áreas de enumeração em 

cada distrito. A selecção de distritos prioritários para a avaliação foi feita pelas províncias 

(DPASAs) com base em dados que tinham sobre danos causados pelos choques. Devido a restrição 

orçamental foi determinado um número de distritos por província, por exemplo, em Sofala foram 

seleccionados 5 distritos mais afectados (Beira, Buzi, Dondo, Caia e Nhamatanda), no entanto há 

outros que foram afectados pelo ciclone Idai como Chibabava, Muanza e Machanga. 

Conhecidos os distritos a serem cobertos pela avaliação, seguiu-se a segunda etapa de determinação 

da amostra válida ao nível distrital feito pelo INE usando a metodologia de amostragem por 

agrupamentos em dois estágios. No primeiro estágio foram seleccionadas aleatoriamente 25 areas 

de enumeração por distrito e no segundo estágio foram seleccionados os agregados familiares a 

entrevistar nas áreas de enumeração seleccionadas. Nos distritos do sul do país e Cabo Delgado o 

plano era de entrevistar 18 agregados familiares (AFs) por área de enumeração, enquanto, para a 

zona centro estava previsto entrevistar um total de 12 AFs. 

Recolha de Dados 

A recolha de dados decorreu em 3 períodos: i) de 1 a 23 de Abril de 2019, nas províncias de 

Maputo, Gaza, Inhambane e Cabo Delgado, ii) de 8 a 28 de Maio de 2019, nas províncias da 

Zambézia, Tete, Manica e Sofala (depois do ciclone Idai), e iii) de 1 a 9 de Junho de 2019, em Cabo 

Delgado cobrindo distritos adicionais de Palma, Macomia, Mocimboa da Praia, Nangade e 

Quissanga (depois do ciclone Kenneth). A amostra para este exercício pós-choque cobriu um total 

de 13.335 AFs e foram feitas medições antropometricas e MUAC a um total de 7.678 crianças, em 

39 distritos (Tabela 1). 
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A recolha de dados foi feita na base de entrevistas estruturadas com questionário a agregados 

familiares e guião para encontro de grupos focais das comunidades e obtida informação de 

autoridades distritais que preencheram o questionário específico. A entrada de dados foi feita em 

tempo real (durante as entrevistas) usando aplicativo Android de tablets. Uma vez terminada a 

entrevista e havendo conectividade de internet os dados eram enviados automaticamente para uma 

plataforma de internet ONA. Foi usado o pacote estatístico SPSS para o processamento de dados. 

Análise de Dados 

Foi usada a classificação da IPC - Classificação Integrada de Fases da Insegurança Alimentar Aguda 

(IPC-InSAA) para determinar a população em insegurança alimentar aguda e sua distribuição nas 

diferentes fases de severidade em 39 distritos onde houve recolha de dados primários no campo. 

Para os restantes distritos afectados usou-se informação secundária. A determinação do número de 

pessoas em insegurança alimentar aguda pela IPC considerou o tamanho da população do Censo 

populacional de 2017. 

Devido a complexidade da matéria, a análise foi precedida de uma formação de 4 dias (3 a 6 de 

Junho) sobre os protocolos da IPC Insegurança Alimentar Aguda e IPC Malnutrição Aguda e uso da 

paltaforma online de análise de dados. A análise decorreu de 7 a 12 Junho, envolvendo para além de 

técnicos centrais, técnicos das províncias e distritos nomeadamente: os pontos focais do SETSAN e 

outros técnicos das DPASAs, SDAEs, Nutricionistas das DPS e SDSMAS, INS, técnicos do INGC 

(vide a lista de participantes em anexo). 

Reconhecendo que o processo de amostragem não incluiu todos os distritos afectados pelos 

choques, foram considerados e incluídos os distritos afectados por choques mas que não 

beneficiaram de recolha de dados no campo. Para estimar o número de pessoas em insegurança 

alimentar aguda nestes distritos foi usada informação secundária nomeadamente: dados históricos 

de pessoas em INSAA desde 2003, número de pessoas afectadas indicado pelo INGC no início dos 

ciclones, número de pessoas que receberam assistência alimentar e número de pessoas que precisam 

de receber assistência alimentar estimado por autoridades provinciais e distritais. 

Tendo em conta o número elevado de distritos indicados para assistência humanitária e a 

disponibilidade de recursos limitada para resposta, foi feita a priorização de distritos tendo em conta 

a percentagem da população e o número de pessoas nas fases 4 e 3 da IPC, a frequência da 

ocorrência de choques nos distritos usando a informação de anos anteriores. 

O significado e implicação das fases da IPC 

Desde 2014, Moçambique tem estado a usar o instrumento IPC-InSAA recomendado pelo 

Programa Regional de Avaliação e Análise da Vulnerabilidade (SADC/RVAA), que classifica a 

Insegurança Alimentar Aguda (InSAA) em 5 fases. Visando melhorar o entendimento sobre este 

instrumento, apresentamos a seguir as definições e implicações de cada fase. Sendo a Fase 1 a 

menos severa, e a Fase 5 a mais severa. 
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Fase 1 (Mínima): Mais de 80% da população consegue satisfazer as suas necessidades alimentares 

e não alimentares básicas sem recorrer a estratégias de sobrevivência atípicas e insustentáveis para 

obter alimentos e renda, incluindo dependência em assistência humanitária. Nesta fase, recomenda-

se acções para criar resiliência. 

 

Fase 2 (Estresse): Mesmo com assistência humanitária, pelo menos 20% da população, tem 

consumo alimentar minimamente adequado, mas incapaz de custear algumas despesas essenciais 

não-alimentares sem recorrer em estratégias de sobrevivência irreversíveis ou insustentáveis. Nesta 

fase, recomenda-se assistência intervenções para proteger os meios de subsistência.  

 

 

Fase 3 (Crise): Mesmo com assistência humanitária, pelo menos 20% da população, enfrenta 

défice no consumo alimentar, com níveis altos ou acima dos níveis normais de desnutrição aguda, 

ou consegue satisfazer as necessidades alimentares mínimas apenas com a liquidação acelerada de 

bens produtivos que irá levar ao défice no consumo alimentar. Nesta fase, a assistência humanitária 

alimentar é urgente para reduzir as lacunas no consumo alimentar.  

 

Fase 4 (Emergência): Mesmo com assistência humanitária, a população possui grandes défices no 

consumo alimentar o que resulta em níveis de desnutrição aguda muito alta e mortalidade excessiva 

ou conseguem satisfazer o grande défice de consumo alimentar apenas usando estratégias de 

subsistência de emergência e de venda de seus bens. Nesta fase assistência humanitária alimentar é 

urgente para salvar vidas e meios de subsistência. 

 

Fase 5 (Fome/Catástrofe): Mesmo com assistência humanitária, a população possui uma extrema 

falta de alimentos e/ou outras necessidades básicas com total emprego de estratégias de 

enfrentamento de emergência, fome, morte, miséria e níveis extremamente críticos de destituição 

são evidentes. Neta fase a assistência humanitária alimentar é urgente para impedir ou prevenir 

mortes generalizadas e colapso total dos meios de subsistência. 
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3. RESULTADOS DO INQUÉRITO AOS AGREGADOS FAMILIARES 

Este capítulo começa por tratar dos choques sofridos pelos agregados familiares nos primeiros 

meses do ano em curso e depois as estratégias de sobrevivência que adoptaram em respostas aos 

choques. De seguida, discute a situação dos vários indicadores agrupados segundo os pilares da 

segurança alimentar, nomeadamente: i) disponibilidade de alimentos que inclui aspectos ligados a 

produção agrária e pesqueira; ii) acesso a alimentos que inclui os indicadores de consumo 

alimentar, fontes de rendimento, preços e mercados; e iii) uso e utilização de alimentos onde fazem 

parte o acesso a água, práticas de higiene, uso de latrinas. O pilar da estabilidade, por ser 

transversal, é tratado nos três pilares referidos. 

3.1. Ocorrência de Choques e Resposta à Emergência 

Em Moçambique ocorrem anualmente vários choques que afectam as formas de vida dos agregados 

familiares que de forma directa ou indirecta influenciam na segurança alimentar e nutricional. Em 

Moçambique, a maior parte dos agregados familiares tem como principal fonte de rendimento e 

Tabela 1: Províncias e distritos cobertos na 

avaliação de Abril/Maio de 2019 

Província Distritos 

Cabo delgado 

Balama, Ibo, Macomia, 

Mecufi, Meluco, Nangade, 

Mocimboa da Praia, Palma, 

Quissanga,  

Zambézia 
Maganja da Costa, 

Namacurra, Nicoadala 

Tete 
Changara, Moatize, 

Mutarara, Doa 

Manica 
Gondola, Macossa, 

Sussundenga, Tambara 

Sofala 
Beira, Buzi, Dondo, Caia e 

Nhamatanda 

Inhambane 
Funhalouro, Govuro, 

Mabote, Panda,  

Gaza 

Chibuto, Chicualacuala, 

Chigubo, Guija, Mabalane, 

Massingir,  

Maputo 

Província 

Magude, Matutuine, 

Manhiça, Namaacha 
 

Mapa 1: Distritos cobertos na avaliação de 

Abril/Maio de 2019 
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alimentos a agricultura e qualquer choque que afecte a agricultura tem efeitos negativos na 

segurança alimentar. 

Nos primeiros meses de 2019, os agregados familiares sofreram vários choques nomeadamente, 

ciclones Idai, Kenneth e Desmond, cheias e inundações, irregularidades de chuvas e seca, pragas 

nas culturas e ataque de malfeitores. Devido aos ciclones houve perdas de culturas, animais e outros 

bens que contribuem para o acesso a alimentos, a irregularidade das chuvas e ocorrência de pragas 

reduziram o rendimento por hectar das culturas (em alguns casos extremos até mais de metade da 

produção), os ataques de malfeitores impedem que os agregados familiares tenham acesso às suas 

terras para a prática da agricultura. Importa salientar que algumas zonas do país sofreram choques 

múltiplos e outras estão a sofrer mesmos choques pelo segundo ou terceiro ano consecutivo, como 

por exemplo a falta de chuvas e ocorrência da lagarta de funil de milho no sul e centro do país, os 

ataques de malfeitores em Cabo Delgado. 

Logo após os ciclones várias acções foram implementadas para aliviar a situação com destaque para 

a assistência alimentar feita pelo ING, PMA e outras organizações. Os dados da avaliação sugerem 

que nos distritos de Macomia, Búzi e Nhamatanda mais de 70% de AFs afirmaram que receberam 

assistência alimentar em casa depois de ter saído do centro de acomodação (Fig. 3.1.1). 

Fig. 3.1.1: Percentagem de AFs que receberam assistência alimentar pós-choque em casa 

 
 

O INGC coordenou operações de socorro e salvamento e de resposta imediata às emergências. Com 

fundos e intervenções do Governo,  apoio de Países, agências das NU e internacionais, sociedade 

civil, sector privado, voluntários e contribuições individuais, nacional e internacional, foi possivel 

assegurar o salvamento e socorro a pessoas das zonas afectadas e providenciar asssitência 

humanitária em todas as áreas. O INGC e PMA cobriram com assistencia alimentar às pessoas 

afectadas em aldeias e centros de acomodação com distribuição de cereais (arroz, farinha de milho, 

milho em grão), feijões, óleo alimentar, sardinha enlatada assim como bens não alimentares. 

O Governo e parceiros deram assistência alimentar a cerca de 2 milhões de pessoas afectadas em 

aldeias e centros de acomodação com distribuição de cereais (arroz, farinha de milho, milho em 

grão), feijões, óleo alimentar, sardinha enlatada, água assim como bens não alimentares. sendo: 1,5 
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milhões nos distritos afectados pelos ciclones Desmond e Idai, 230 mil nos distritos afectados pelo 

ciclone Kenneth e 30 mil afectados por ataques de malfeitores em distritos de Cabo Delgado e 230 

mil pessoas nos distritos de Gaza e Tete afectados pela seca. Do total de cerca de 2 milhões, 88% 

das pessoas assistidas recebeu alimentos, 10% das pessoas recebeu senhas para alimentos e 2% 

dinheiro. 

Cerca de 500 mil pessoas também beneficiaram-se de assistência não alimentar, nomeadamente 

com lonas, tenda, plásticos, zincos e outro material de construção, roupa, utensílios de cozinha, 

esteiras, sementes e outros insumos agrícolas. 

Para a assistência alimentar foram adquiridas 52,000 toneladas de produtos alimentares (cereais, 

feijões, óleo alimentar e sal) sendo 80% destes produtos comprados no País. 

Para os períodos de recuperação e reconstrução, a partir de Julho 2019 até Marco 2020, o plano da 

assistência alimentar é para um total de 1,200,000 pessoas/ mês sendo: 800,000 pessoas em distritos 

da zona centro afectadas pelo IDAI, 150,000 pessoas em CD (distritos afectados por Kenneth e 

deslocados afectados por malfeitores) e Nampula (distritos afectados por Kenneth) e 250,000 

pessoas em distritos do sul afectados pela seca/ estiagem. Para o período Julho- Outubro 2019, já há 

fundos confirmados para dar assistência a 50% do planificado. Para o período de Novembro 2019- 

Marco 2020, há confirmação de fundos para apenas 4% do total planificado (50,000 pessoas para 

distritos do sul afectados por seca). 

Estratégias de Sobrevivência 

Havendo um choque que afecta o acesso a alimentos, os agregados familiares adoptam estratégias 

de sobrevivência para manter ou reduzir a lacuna do consumo alimentar. Essas estratégias são 

classificadas em três categorias a saber: estratégias de estresse, de crise e de emergência. Assim, 

espera-se que haja mais agregados familiares envolvidos em estratégias de sobrevivência de 

emergência em distritos onde a situação de insegurança alimentar é severa. 

Dados colhidos na avaliação pós-choque indicam que os distritos com mais de 20% de AFs 

envolvidos em estratégias de sobrevivência de emergência são: Chibuto (43%), Mocimboa da Praia 

(38%), Massingir (22%) e Caia (20%). Com base neste indicador estes seriam os distritos críticos. 

No entanto, importa realçar que a proporção de AFs que não usaram estratégias de sobrevivência é 

alta na maioria dos distritos mesmo naqueles afectados pelos ciclones Idai e Kenneth chegando a 

ultrapassar 50% como são os casos de Ibo, Mecufi, Meluco e Macomia, em Cabo Delgado e 

Nhamatanda em Sofala. 
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Fig. 3.2.1: Percentagem de Agregados familiares que usaram estratégias de sobrevivência 

 

 

3.3. Disponibilidade de Alimentos 

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

rurais de Moçambique onde constitui a principal fonte de renda e de alimento. Com efeito, os 

agregados familiares foram perguntados sobre a colheita e ocorrência de pragas nas principais 

culturas na primeira época da presente campanha agrícola. 

Na zona sul, até a data do inquérito, nos distritos das províncias de Maputo e Gaza, menos de 20% 

dos AFs não tinham colhido ou iniciado a colher o milho, com excepção de Manhiça com mais de 

60% e Chibuto com mais de 50% dos AFs. Em Inhambane, cerca de 85% de AFs de Govuro, 67% 

de Panda, 52% de Funhalouro e 25% de Mabote tinham iniciado a colheita de milho. 

Na zona centro, os distritos mais afectados ou seja com baixa percentagem de AFs que tinham 

começado a colher são Doa (21%) e Mutarara (42%) na província de Tete; Namacurra (23%) e 

Nicoadala (33%), na Zambézia. Nos distritos visitados na província de Manica, mais de 65% dos 

AFs tinham colhido ou iniciado a colheita de milho, enquanto em Sofala apenas os distritos de 

Nhamatamda (80%), Buzi (68%) e Caia (50%) é que apresentam grandes proporções de AFs que 

colheram ou tinham iniciado a colher milho, em Dondo apenas um em cada três AFs é que colheu. 

O resumo sobre percentagem de AFs que colheram milho, arroz, feijões e amendoim é apresentado 

nas figuras 3.3.1a, 3.3.1b e 3.3.1c. 
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Fig. 3.3.1b: Percentagem de AFs que colheram ou iniciaram a colheita de arroz 

 

Fig. 3.3.1a: Percentagem de AFs que colheram ou iniciaram a colheita de milho 
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Fig. 3.3.1c: Percentagem de AFs que colheram ou iniciaram a colheita de feijões e amendoim 

 

 

Pragas de culturas 

 

Nos últimos anos a ocorrência de pragas nas culturas principalmente cereais tem reduzido 

significativamente o rendimento por hectar, passando assim a constituir um dos principais 

constrangimentos para a segurança alimentar. A percentagem de AFs que reportaram ataque de 

pragas nas suas culturas é significativa em todos os distritos visitados nesta avaliação conforme a 

Fig 3.2.1. As principais pragas reportadas foram a lagarta do funil de milho e outras lagartas que 

atacam os cereais. 

Fig. 3.2.1: Percentagem de AFs que reportaram ataque de pragas nas culturas 
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3.4. Acesso a Alimentos 

A produção própria de alimentos é a principal fonte de alimentos nas zonas rurais onde a principal 

actividade económica é a agricultura. No inquérito, os AFs foram questionados sobre a duração de 

reservas de cereais, feijões e amendoim. Os resultados indicam que a grande maioria possuía 

reservas de cereais, feijões e amendoim no momento do inquérito, isto é, em Abril/Maio de 2019. 

Este resultado era esperado tendo em conta a severidade dos ciclones Idai e Kenneth assim como a 

falta de chuvas combinado com pragas nas culturas. 

Os distritos do sul do país são aqueles que possuem maiores percentagens de AFs sem reservas de 

cereais, feijões e amendoim chegando a atingir mais de 95%. Os dados sugerem que a situação é 

relativamente melhor nos distritos das provincias de Tete e Manica. 

Fig.3.4.1: Duração de reservas de milho que os agregados familiares possuíam no momento 

do inquérito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.4.2: Duração de reservas de feijões e amendoim indicada por agregados familiares no 

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

durar maior será a sua estabilidade no consumo. Olhando para as reservas de milho (figura 3.4.1) as 

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

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

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

durar mais de 12 meses. 

Relativamente as culturas de feijões e amendoim (figura 3.4.2) todas as províncias excluindo 

Nampula 41% e Maputo Província 38% tem maior proporção de agregados familiares com reservas 

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

com reservas que vão durar mais de 12 meses. Indicando que a situação será estável até Dezembro 

de 2019 em termos de consumo de cereais e leguminosas. 

Consumo Alimentar 

 

O consumo alimentar foi avaliado em termos de diversidade de dieta na semana anterior e dia 

anterior ao inquérito, estratégias de sobrevivência relacionadas ao consumo alimentar e indice de 

fome do agregado familiar. 

As análises da diversidade de dieta na semana anterior ao inquerito mostram muita variabilidade 

entre os distritos. Os distritos com mais de 20% de AFs com dieta inadequada são: Mocimboa da 

Praia, Nangade, Palma e Quissanga, em Cabo Delgado; Maganja da Costa e Nicoadala, na 

Zambézia; Changara e Mutarara, na província de Tete; Tambara na província de Manica; 

Funhalouro e Panda, na provincia de Inhambane; Chigubo, Mabalane e Massingir, em Gaza. Dieta 

inadequada significa o consumo de pelo menos cereais e vegetais todos os dias. 

Fig.3.4.3: Percentagem de agregados familiares por qualidade de dieta (consumo na semana 

anterior ao inquerito) 

 
 

As fontes de alimentos consumidos pelos agregados familiares na semana anterior ao inquérito 

variam por distrito. Na maior parte dos distritos, com excepção dos de Gaza e Maputo província, 

predomina o consumo de cereais, raizes e tubérculos de produção própria, algumas excepções são 

os casos do distrito de Palma e Mocimboa da Praia com menos de 5% de AFs, Ibo com 17%, 



16 

 

Macomia com 20%, Cidade da Beira e Dondo com menos de 5% de AFs que estão a consumir 

cereais, raízes e tubérculos de produção própria. Na zona sul, os distritos de Gaza e Maputo 

província apresentam percentagens mais baixas (menos de 20% com excepção de Chibuto) 

comparativamente aos de Inhambane com mais de 40% de AFs a consumirem cereais, raizes e 

tubérculos de produção própria. 

Num ano normal, a partir de Abril já se observa a comercialização de cereais, feijões e amendoim 

da primeira época, portanto é o período em que maior parte da população consome alimentos de 

produção própria. As figuras seguintes (Fig.3.4.4 e Fig. 3.4.5) apresentam a distribuição dos AFs 

por fontes de cereais, raízes e tubérculos, feijões e amendoim consumidos na semana anterior ao 

inquérito. 

Fig. 3.4.4: Fontes de cereais, raizes e tuberculos consumidos na semana anterior às 

entrevistas 

 

 

A assistência alimentar em cereais e feijões teve um peso importante em alguns distritos de Cabo de 

Delgado (Macomia, Mocimboa da Praia, Nangade e Quissanga), na Zambézia (Maganja da Costa, 

Namacurra e Nicoadala), em Manica (Gondola e Sussundenga), em Sofala (Buzi, Nhamatanda, 

Dondo e Beira), Inhambane (Funhalouro e Panda), Gaza (Chibuto, Chicualacuala, Chigubo, Guija e 

Massingir). Na província de Tete, a percentagem de AFs que reportaram ter consumido cereais e 

feijões de assistência alimentar é menor de 5%. 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Fig. 3.4.5: Fontes de feijões e amendoim consumidos na semana anterior às entrevistas 

 

 

3.5. Uso e Utilização 

O fraco acesso a água, saneamento e práticas de higiene são factores que contribuem para a 

insegurança alimentar e nutricional. Tal como as outras avaliações, esta incluiu questões sobre 

fontes e tratamento de água para o consumo humano, tipos de latrinas e a prática de lavagem das 

mãos. 

Os resultados indicam que os distritos com percentagens mais baixas de AFs com acesso à água de 

fontes seguras são: Nangade (10%), Macomia (18%), Quissanga (21%), Meluco (16%), Mocimboa 

da Praia (38%), todos na província de Cabo Delgado. Nas restantes províncias destacam-se os 

distritos de Doa (38%), Panda (38%), Maganja da Costa (41%) e Buzi (45%) com proporções mais 

baixas (Fig 3.5.1). 

Fig. 3.5.1: Percentagem de AFs com acesso a água de fontes seguras 
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Tendo em conta que há um número significativo de AFs sem acesso à água de fontes seguras, era de 

esperar que o tratamento da água para o consumo humano fosse uma prática comum nos distritos. 

No entanto, acima de 60% dos AFs não tratam a água que bebem, chegando esta percentagem a 

atingir mais de 90% em alguns distritos como Balama (99%), Mabote (99%), Chibuto (97%), 

Chicualacuala (95%), Guija (95%), Massingir 95%, Funhalouro (94%), Manhiça, Matutuine e 

Namaacha com cerca de 90%. 

Em todos os distritos avaliados, em média 51% dos agregados familiares tem latrinas, mas tem os 

casos preocupantes dos distritos de Namacurra (19%), Maganja da Costa (23%), Nicoadala (35%), 

Moatize (44%), Mutarara (25%), Doa (29%), Sussundenga (46%), Tambara (38%), Búzi (30%), 

Caia (41%), Nhamatanda (48%), Mabalane (43%), Panda (36%), Chicualacuala (38%), e Ibo (39%) 

que não atingem os 45% de AFs com latrinas. 

Quanto ao uso de latrinas melhoradas, mais uma vez os distritos de Cabo Delgado possuem 

proporções muito baixas de AFs que usam latrinas melhoradas nomeadamente, Nangade (3%), 

Meluco (8%), Macomia (15%), Mocimboa da Praia (17%) e Balama (30%). O distrito de Ibo é que 

apresenta a percentagem mais alta (61%) ao nível dos distritos visitados em Cabo Delgado. Outra 

província com situação pior em termos de uso de latrinas melhoradas é Gaza onde Mabalane possui 

6%, Chicualacuala com 10%, Guija com 30%, Chigubo com 49% de Afs. As percentagens mais 

altas são encontradas na Cidade da Beira com 96%, Manhiça com 96% e Dondo com 38% de AFs 

(Fig. 3.5.2). 

Fig. 3.5.2: Percentagem de AFs que possuem latrinas melhoradas 
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3.6 Prevalência da Insegurança Alimentar e Nutricional Aguda 

3.6.1 Insegurança alimentar aguda 

A avaliação estimou o número de pessoas em diferentes fases de insegurança alimentar aguda 

(InSAA) para dois períodos, Maio a Setembro de 2019 e projecção para o período de Outubro de 

2019 a Fevereiro de 2020. Os resultados indicam que a situação poderá piorar ligeiramente na época 

de escasses por ser uma altura em que os preços normalmente sobem devido a sazonalidade da 

produção assim como maior parte dos AFs já não terá reservas alimentares de produção.  

Tabela 3.6.1.1: Número de pessoas em InSAA necessitando de assistência humanitária 

Descrição de distritos 
Total de 

distritos 

Número de 

pessoas em InSAA 

Julho- Setembro 

2019 

Número de pessoas 

em InSAA 

Outubro 2019- 

Fevereiro 2020  

Distritos analisados usando 

dados primários e protocolos da 

IPC 

39 1.358.046 1.689.408 

Distritos analisados usando 

dados secundários 
24 290.600 305.130 

TOTAL 63 1.648.646 1.994.538 

 

A Tabela 3.6.1.1 apresenta o número de pessoas em insegurança alimentar por distrito que precisa 

de assistência humanitária imediata (pessoas na fase 3 ou superior da IPC) para manter ou recuperar 

as suas formas de vida e colmatar o défice calórico no consumo alimentar, e distritos prioritários. 
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Tabela 3.6.1.2: Número de pessoas em InSAA necessitando de assistência humanitária 

por distrito (referente aos 39 distritos da amostra da avaliação pós-choque) 

 
 

Como referido na metodologia, para além dos 39 distritos avaliados usando os protocolos da IPC, 

foram considerados outros distritos afectados por choques mas que não foram incluídos na amostra 

para a recolha de dados primários. (Tabela 3.6.1.3) 
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Tabele 3.6.1.3: Pessoas em InSAA necessitando de assistência humanitária 

 em distritos analisados usando dados secundários 

Província Distrito Jul-Set 2019 Out-Fev 2020 

Cabo delgado Metuge 9,000 9,450 

Nampula Erati 20,000 21,000 

Nampula Memba 10,500 11,025 

Nampula Nacaroa 8,000 8,400 

Zambezia Derre 9,000 9,450 

Zambezia Luabo 18,500 19,425 

Zambezia Milange 20,000 21,000 

Zambezia Molumbo 6,800 7,140 

Zambezia Mopeia 8,800 9,240 

Zambezia Morrumbala 17,500 18,375 

Zambezia Chinde 15,000 15,750 

Zambezia Inhassunge 4,500 4,725 

Manica Macate 10,000 10,500 

Manica Mossurize 20,000 21,000 

Sofala Cheringoma 10,000 10,500 

Sofala Chibabava 20,000 21,000 

Sofala Maringue 13,000 13,650 

Sofala Marromeu 10,000 10,500 

Sofala Muanza 14,000 14,700 

Sofala Gorongosa 10,000 10,500 

Sofala Chemba 5,000 5,250 

Gaza Mapai 9,000 9,450 

Gaza Manjakaze 15,000 15,750 

Gaza Massangena 7,000 7,350 

Total   290,600 305,130 

 

 3.6.2. Nutrição 

Além de dados ao nível dos AFs, também foram colhidos dados ao nível individual, isto é, dados 

referentes a ocorrência de doenças, qualidade do consumo alimentar e estado nutricional das 

crianças menores de 5 anos. O estado nutricional de uma criança está associado a vários factores, 

entre eles, as práticas de alimentação infantil, cuidados e acesso a serviços de saúde. 

Alimentação Infantil em crianças dos 6-23meses  

 

A Tabela 3.6.2.1 apresenta os resultados sobre as práticas de alimentação infantil nomeadamente a 

frequência mínima de refeições, diversidade mínima de refeições e dieta mínima aceitável. Os 

resultados mostram uma tendência da percentagem de crianças com diversidade de dieta mínima ser 

ligeiramente alta comparativamente a percentagem de criança com frequência mínima de refeições. 

Em quase todos os distritos, esses indicadores estão abaixo de 50%, com excepção de Changara 
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61%, Panda 60%, Namaacha 70%, Magude 68% e Manhiça 69% de criança com diversidade de 

dieta mínima. 

A situação é mais crítica na proporção de crianças que satisfazem ambos requisitos, ou seja, ter em 

simultâneo frequência mínima de refeições e diversidade de dieta mínima, a chamada dieta mínima 

aceitável. A proporção mais alta encontrada é de 17% no distrito de Mutarara, na maioria dos 

distritos não passa de 5%. Este facto deve ser entendido como uma situação crónica, pois mesmo no 

estudo de base de SAN de 2013 e IDS 2011 a percentagem de crianças com dieta mínima aceitável 

situa-se entre 10% a 15%. 

Tabela 3.6.2.1 : Situação de alimentação infantil em percentagem 

Província Distrito N 
Frequência Mínima 

de refeições  

Diversidade 

mínima da Dieta 

Dieta Mínima 

Aceitável 

Cabo Delgado 

Balama 114 16.7 18.3 3.8 

Ibo 128 14.9 18.6 1.1 

Mecufi 176 12.7 18.4 2.4 

Meluco 130 12.2 26.6 2.2 

Zambezia 

Maganja Da Costa 77 16.9 26.7 3.4 

Namacurra 105 25.0 22.9 4.2 

Nicoadala 116 29.3 43.3 11.0 

Tete 

Changara 124 17.0 61.4 3.2 

Moatize 78 16.4 26.7 1.8 

Mutarara 83 32.1 43.9 17.0 

Doa 96 13.2 15.8 3.9 

Manica 

Gondola 102 16.9 45.5 2.8 

Macossa 115 30.6 18.2 4.7 

Sussundenga 81 24.6 31.0 3.3 

Tambara 73 21.6 25.9 0.0 

Sofala 

Cidade da Beira 99 33.3 46.7 5.7 

Buzi 73 20.0 22.7 10.9 

Caia 110 40.0 28.3 11.8 

Dondo 54 34.4 26.1 6.3 

Nhamatanda 73 24.6 28.6 7.0 

Inhambane 

Funhalouro 134 16.7 36.4 2.4 

Govuro 118 12 30 1.2 

Panda 97 17.5 59.6 5 

Gaza 

Chibuto 124 10.7 43.8 1.9 

Chicualacuala 145 12.1 32.1 1.0 

Chigubo 133 9.8 31.3 1.0 

Guijá 133 4.2 47.2 3.1 

Mabalane 118 34.8 34.0 10.6 
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Maputo 

Provincia 

Namaacha 153 26.5 70.2 11.5 

Magude 127 6.8 68.3 0 

Manhica 117 27.1 69 9.4 

 

Prevalência de doenças em crianças dos 6-59 meses 

 

Relativamente a prevalência de doenças em crianças dos 6-59 meses de idade, os resultados desta 

avaliação mostram que a situação é preocupante nos distritos. A febre e tosse são as doenças mais 

frequentes nos distritos, chegando em muitos casos a atacar cerca de metade de crianças nas duas 

semanas anteriores ao inquérito. Por conseguinte, observa-se altas percentagens de crianças (acima 

de 70%) cujas mães ou cuidadores procuraram serviços de saúde (Tabela 3.6.2.2). 

A falta de boas práticas de alimentação infantil combinado com maior frequência de doenças em 

crianças cria condições para altas taxas de desnutrição aguda. 

 

Tabela 3.6.2.2 : Prevalência de doenças em crianças dos 6-23 meses e ambiente de saúde 

Província Distrito 

Doenças Procura por  
serviços de 

saúde 

Suplementação 

vitamina A 12-

59 meses 
 (2a doses) 

Desparasitação 

(2 doses, a 

partir 18 
meses) 

Dormiu debaixo 

da rede 
mosquiteira dia 

anterior ao 

inquérito Diarreia Desinteria Febre Tosse 

Cabo 
Delgado 

Mecufi 23.8 10.8 53.6 43.3 78.5 24.5 23.8 96.3 

Balama 33.8 3 71.1 59.5 70.2 33.1 25.5 92 

Meluco 37.4 9.9 69.1 45.8 73.9 43.9 40.1 84 

Ibo 22.2 10.9 38.5 48.6 78.5 24.5 23.8 96.3 

Zambezia 

Nicoadala 21.8 3.8 55.3 40.5 75.6 54.2 45.1 88.5 

Namacura 6.2 1.9 45 28.8 78.9 36.1 22.4 95.7 

Maganja da costa 14.6 2 52.3 33.7 66.7 40.9 34.3 76.9 

Tete 

Doa 13 0 42.2 33.6 79 39.5 27.9 40.8 

Mutarrara 34.4 2.8 61 56.4 76 30.1 21.9 74.8 

Moatize 18.6 0 53.3 47.7 64.5 10.8 11.5 75.9 

Chagara 8.4 0 32.7 28.7 60.9 46.1 37 72.1 

Manica 

Gondola 18 1.3 48 44.7 79.9 52.7 47.9 84 

Sussundenga 15.3 1.1 42.1 49.5 88.2 51.9 44.9 74.2 

Macossa 9.5 2.1 54.4 47.3 73.6 26.5 20.7 73.9 

Tambara 23.4 4.1 58.4 42.6 86.9 40.7 27.9 73.1 

Sofala 

Beira 24.2 5.7 37 51.5 79.2 44.1 43.6 83.7 

Dondo 22.3 3.4 41.3 45.3 95.2 74.4 58.3 94.4 

Buzi 24.6 7.5 51.9 41.7 80.9 64 60.5 88.7 

Nhamatanda 32.7 1.4 48.1 49.5 88.8 48.1 38.1 93.7 

Caia 21.4 2.1 44.9 36.8 84.8 60.6 54.4 90.6 

Inhambane 

Funhalouro 23.9 2.4 42.1 55.1 72.8 40.1 28.7 83.4 

Govuro 20.1 1.8 46.8 52.1 47.7 28.2 84 95.4 

Panda 24.5 7.9 40.7 54.9 74.4 39.9 33.6 88.5 

Gaza 

Chibuto 43.4 1.1 62.9 85.3 78.3 10.8 5.7 78.6 

Chigubo 42.3 5.3 66.2 70.1 77.3 44.4 45.1 89.8 

Chicualacuala 10.9 2.6 20.4 32.1 72.6 40.1 35.4 75.5 

Guija 29.9 0.7 56.9 63.9 88 38.9 30.2 87.2 

Mabalane 36.8 9.7 71.7 81.1 78 14.4 27.5 90.7 
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Maputo 

Provincia 

Namaacha 29.6 2.6 46.8 74.6 74.3 74.3 63.2 67.3 

Magude 7.9 0.7 46.1 65.2 77.6 77.2 67 90.3 

Manhica 13.5 1.5 34.3 47.8 61.4 48.5 40.3 85.1 

 

Estado Nutricional das Crianças dos 6-59 meses 

 

A avaliação do estado nutricional das crianças foi feita através de medições de peso e altura, e do 

perímetro braquial das crianças dos 6 a 59 meses de idade, e os resultados são apresentados na 

Tabela 3.6.2.3 e Tabela 3.6.2.4 Importa realçar que os resultados encontrados nesta avaliação não 

refletem os efeitos dos ciclones Idai e Kenneth pois as medições foram feitas antes ou logo depois 

dos ciclones e é sabido que o impacto de um choque na desnutrição não é imediato. 

De um modo geral, a prevalência de desnutrição aguda por peso para altura é considerada aceitável 

(menor de 5%) na maioria dos distritos, havendo algumas excepções como é o caso do distrito do 

Ibo com 11,3% de crianças com desnutrição aguda, Doa com 6,0% e Dondo com 5,4%. 

Tabela  3.6.2.3 :Percentagem de desnutrição aguda em crianças, por peso para altura 

Província Distrito N 

Desnutrição 

Aguda 

(<-2 z-score e/ou 

edema bilateral) 

Desnutrição Aguda 

Moderada 

(<-2 z-score e >=-3 

z-score, sem edema 

bilateral) 

Desnutriçao Aguda 

Grave 

(<-3 z-score e/ou edema 

bilateral) 

Cabo 

Delgado 

Ibo 248 11.3 10.9 0.4 

Mecufi 318 4.7 4.4 0.3 

Meluco 256 4.3 3.5 0.8 

Balama 233 3.4 3.4 0 

Zambézia 

Namacura 206 2.9 2.9 0 

Nicoadala 257 0.8 0.8 0 

Maganja da costa 197 2.1 2.1 0 

Tete 

Doa 218 6.0 5.5 0.5 

Chagara 233 2.1 2.1 0 

Moatize 197 1.5 1.5 0 

Mutarara 209 4.3 3.8 0.5 

Manica 

Gondola 295 2.7 2.4 0.3 

Sussundenga 184 1.6 1,6 0 

Macossa 232 2.6 2.1 0 

Tambara 209 2.1 2.1 0 

Sofala 

Beira 222 4.5 4.5 0 

Buzi 167 2.2 1.6 0.5 

Caia 222 3.6 3.6 0 

Dondo 173 5.2 4.1 1.2 

Nhamatanda 200 3.0 3 0 
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Inhambane 

Panda 246 0.4 0 0.4 

Funhalouro 241 1.2 1.2 0 

Govuro 278 1.1 1.1 0 

Gaza 

Chibuto 275 1.8 1.8 0 

Chigubo 265 1.1 1.1 0 

Chicualacuala 261 0.4 0.4 0 

Guija 277 1.8 1.8 0 

Mabalane 368 1.4 1.4 0 

Maputo 

Provincia 

Namaacha 335 3.0 2.3 0.7 

Magude 258 1.6 1.6 0 

Manhiça 258 4.3 3.9 0.4 

 

Os resultados da desnutriçao aguda pelo MUAC mostram que alguns distritos com taxas 

consideradas aceitáveis por peso para altura encontram se em nível considerado médio (5 a 9%), são 

os casos de Mecufi 8,7% Balama 7,6%, Nicoadala 5,7%, Maganja da Costa 5,1%, Mutarara 5,1%, 

Macossa 5,1%  e Tambara com 6,1%. 

 

Tabela 3.6.2.4: Percentagem de desnutrição aguda em crianças, pelo MUAC 

Província Distrito N 

Desnutrição 

Aguda 
 (<12.5 cm e/ou 

edema bilateral) 

Desnutrição Aguda 

Moderada 
 (11.5 – 12.4 cm, sem 

edema bilateral) 

Desnutriçao Aguda 

Grave 

 (11.5 cm e/ou edema 

bilateral) 

Cabo Delgado 

Ibo 256 7 7 0 

Mecufi 323 8.7 6.8 1.9 

Meluco 259 5 4.2 0.8 

Balama 237 7.6 6.3 1.3 

Zambézia 

Namacura 207 4.4 3.3 1.1 

Nicoadala 262 5.7 5 0.7 

Maganja da Costa 197 5.1 4.1 1 

Tete 

Doa 222 9.5 8.1 1.4 

Chagara 235 2.1 1.7 0.4 

Moatize 198 2.5 2 0.5 

Mutarara 214 5.1 3.7 1.4 

Manica 

Gondola 297 1.7 0.3 1.3 

Sussundenga 186 1.6 0.5 `1,1 

Macossa 237 5.1 3 2.1 

Tambara 198 6.1 5.1 1 

Sofala 

Beira 222 2.7 2.2 0.4 

Buzi 188 3.2 1.6 1.6 

Caia 227 2.2 1.7 0.4 

Dondo 176 1.7 0.6 1.1 

Nhamatanda 205 1 1 0 



26 

 

Inhambane 

Panda 253 1.6 1.2 0.4 

Funhalouro 245 0.4 0.4 0 

Govuro 281 1.4 1.4 0 

Gaza 

Chibuto 275 1.6 1.2 0.4 

Chigubo 282 1.4 1.1 0.3 

Chicualacuala 273 1.5 1.5 0 

Guijá 280 2.2 1.8 0.4 

Mabalane 375 0.8 0.3 0.5 

Maputo 

Província 

Namaacha 339 2.8 2.5 0.3 

Magude 265 1.1 0.8 0.3 

Manhiça 266 3 2.3 0.7 

 

De acordo com análise de IPC-DA feita, resultados mostraram que, de um total de 31 distritos 

analisados cerca de 67,500 crianças necessitam de tratamento para desnutrição aguda, sendo 6,500 

para desnutrição aguda grave e 61,000 para desnutrição aguda moderada. Os distritos de Ibo e 

Mecufi em Cabo Delgado foram classificados na fase 3 (Situação crítica), um total de sete distritos 

nomeadamente Nicoadala, Maganja da Costa e Zambézia, Macossa e Tambara em Manica, Dondo 

em Sofala, Dôa em Tete, e Balama em Cabo Delgado foram classificados na fase 2 (Situação de 

alerta) e os restantes 22 distritos foram classificados na fase 1 (Situação aceitável). 

 

 

 

4.  CONSTATAÇÕES 

 Os resultados indicam que não há fome, no entanto, 1.358.046 pessoas dos 39 distritos avaliados 

estão em situação de insegurança alimentar aguda (Fase 3 da IPC) o que significa que elas 

conseguem satisfazer as necessidades mínimas alimentares recorrendo a estratégias de sobrevivência 

estremas, tem lacunas moderadas no consumo alimentar devido aos efeitos dos choques; 

 Para os 24 distritos que não foram cobertos pelo presente inquérito, mas que foram analisados 

usando dados secundários, há um total de 290.600 pessoas em situação de insegurança alimentar; 

 Ao todo 1.648.646 pessoas estão em insegurança alimentar. A assistência prestada pelo Governo e 

parceiros contribuiu para que este número não fosse maior. De referir que estas pessoas ainda 

precisam de assistência para a recuperação das suas formas de vida e reduzir o défice alimentar; 

 Os resultados de IPC-DA mostraram que, de um total de 31 distritos analisados cerca de 67,500 

crianças necessitam de tratamento para desnutrição aguda, sendo 6,500 para desnutrição aguda grave 

e 61,000 para desnutrição aguda moderada; 

 Os distritos de Ibo e Mecufi em Cabo Delgado foram os únicos classificados na fase 3 (Situação 

crítica); 

 Baixos níveis de práticas de alimentação infantil, uma vez que quase todos os distritos tiveram 

prevalências de frequência mínima de refeições, diversidade mínima da dieta abaixo de 10%; 
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 Tendo em conta que há um número significativo de AFs sem acesso à água de fontes seguras, era 

de esperar que o tratamento de água para o consumo humano fosse uma prática comum nos 

distritos. No entanto, acima de 60% dos AFs não tratam a água que bebem, chegando esta 

percentagem a atingir mais de 90% em alguns distritos como Balama (99%), Mabote (99%), 

Chibuto (97%), Chicualacuala (95%), Guija (95%), Massingir 95%, Funhalouro (94%), 

Manhiça, Matutuine e Namaacha com cerca de 90%; 

 Os distritos com mais de 20% de AFs envolvidos em estratégias de sobrevivência de emergência 

são: Chibuto (43%), Mocimboa da Praia (38%), Massingir (22%) e Caia (20%). Com base neste 

indicador estes seriam os distritos críticos. 

 

5. RECOMENDAÇÕES 

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

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

recomendações por província e as recomendações especificamente de nutrição são dadas de uma 

forma geral. 

Para a área específica de nutrição é necessário: 

 Educação nutricional e triagem de todas crianças dos 6 aos 59 meses de idade, para 

identificação precoce dos casos; 

 Identificar e tratar os casos de desnutrição aguda existentes nas comunidades dos distritos 

afectados a nível das US; 

 Estabelecer um sistema de monitoria eficiente para acompanhar o desempenho das 

actividades a serem planificadas; 

 Realizar palestra comunitária sobre educação nutricional (preparo, uso e benefícios de 

alimentos combinados e confeccionados); 

 Monitorar o stock de suplementos nutricionais e a ocorrência de doenças. 

Para a área de segurança alimentar é necessário: 

Província de Cabo Delgado 

 Para os distritos de Balama, Mecufi, Palma e Meluco deve-se distribuir insumos agrícolas 

(semente, pesticidas, adubos, apoio nas lavouras mecanizadas, etc.); 

 Para os distritos de Ibo, Macomia e Quissanga, deve-se distribuir insumos agrícolas como, 

semente, pesticidas, adubos, apoio nas lavouras mecanizadas, etc. para permitir a prática de 

hortas caseiras e a produção no geral. Para além disso deve-se intensificar a assistência 

alimentar, capacitações, palestras em matérias de SAN, cessação de hostilidades, início da 

reconstrução pós Kenneth. 
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Província da Zambézia 

 Para todos os distritos avaliados nesta província deve-se apostar na intensificação de 

culturas da segunda época apoiando em sementes de hortícolas, fertilizantes, outros insumos 

e assistência alimentar pelo menos 2 meses. 

Província de Tete 

Para todos distritos  cobertos desta província recomenda- se: 

Assistência humanitária /Segurança alimentar 

 Promover feiras para trocas comerciais; 

 Promover feiras de insumos e instrumentos de produção; 

 Melhorar a cobertura de acesso a água potável; 

 Melhorar as condições do saneamento do meio; 

Província de Manica 

Para os distritos de Tambara e Macossa: 

 Disponibilizar sementes de culturas de sequeiro (milho, mapira, feijoes); 

  Fazer a sensibilização da população para preparar as terras a tempo de modo a aproveitar na 

íntegra as chuvas;  

 Sensibilizar a população para potenciar a venda e/ou a troca de animais para a obtenção de 

alimentos;  

 Sensibilizar para o uso de pescado como fonte de renda. 

Distritos de Sussundenga e Gondola: 

 Sensibilizar os agregados familiares para usarem as diversas fontes para a obtencão de 

alimentos tais como o cajú, os animais domésticos (bovinos, suínos, caprinos, aves, etc);  

 Fazer a distribuição de sementes de hortícolas e para época de sequeiro;  

 Fazer o aconselhamento da população para uso global das baixas com humidade após o 

ciclone;  

 Fazer a sensibilização da população para continuar a observar as regras básicas de 

saneamento de meio e de cuidados com as águas. 

Província de Sofala 

 Para os distritos de Dondo, Nhamatanda, Buzi e Caia deve-se: 

 Garantir maior empenho das famílias camponesas para a segunda época através do 

aproveitamento da humidade residual e das baixas; 

 Monitorar os preços de produtos como cereais e outros de primeira necessidade nos 

principais mercados; 

 Contribuir no controle da lagarta do funil do milho de modo que as famílias garantam a 

disponibilidade de cereais; 
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 Assistência  humanitária para as pessoas com défice alimentar 

 Sensibilizar a comunidade para evitar vender excessivamente os excedentes agrícolas para 

não comprometer o consumo futuro; 

 Difundir melhores tecnologias de conservação pós-colheita para melhorar a disponibilidade 

de produtos nos momentos de escassez ou choques;  

 Realizar palestra sobre educação sanitária e saneamento do meio; 

 Sensibilizar as famílias a terem duas áreas de produção, uma na zona baixa e outra na zona 

alta para diversificar a produção e reduzir o risco de calamidades naturais; 

Cidade da Beira 

 Garantir insumos agrícolas para próxima campanha Agrária 2019/2020, como (Sementes de 

milho, arroz, ramas e estacas de tubérculos, feijões e de hortícolas); 

 Necessidades de garantir nas comunidades afectadas pequenos programas de comida pelo 

trabalho nas famílias; 

 Continuar a monitorar a situação de insegurança alimentar no período de escassez. 

Província de Inhambane 

Para os distritos de Funhalouro, Govuro, Mabote e Panda recomenda-se: 

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

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

curto) e pesticidas; 

 Garantir a vacinação de animais (NewCastle) de pequena espécie dos Agregados Familiares; 

 Criar-se capacidades nos distritos para o controlo e combate a pragas e doenças alocando os 

produtos fitossanitários, com realce para as drogas efectivas para a lagarta do funil e broca 

de milho; 

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

 Assistência humanitária às pessoas que neste momento estão na fase 3 ou pior do IPC-

InSAA; 

 Formar as famílias em matérias de agroprocessamento de hortícolas e de frutos silvestres; 

 

Província de Gaza 

Para os distritos avaliados na província de Gaza recomenda-se: 

 Intensificar programas de resiliência agrícola (abertura de furos multiuso);  

 Providenciar apoios em sementes diversificadas e resilientes a mudanças climáticas e 

insumos agrícolas;  

 Produção de culturas tolerantes a seca;  

 Intensificar a diversificação da produção agrária e boas práticas de consumo alimentar;  

 Continuar com a monitoria da movimentação de animais, com vista a contenção do 

alastramento de doenças;  

 Continuar a Monitorar a Situação de Segurança Alimentar ao longo do Ano; 

 Assistência humanitária composta por géneros alimentícios que cubram as necessidades 

pontuais que não podem ser atendidas com os recursos disponíveis; 

 Alocação de pesticidas para controlar as pragas que agravam a situação da seca em 

momentos de recuperação ou mesmos em culturas que possam resistir aos efeitos da seca, 
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 Alocação de motobombas para potenciar produtores das zonas baixas com cursos de água 

para a irrigação; 

 Alocação de drogas carracicidas para o banho do gado. 

Maputo Província 

No geral, todos os distritos da Província de Maputo foram afectados pela estiagem e chuvas tardias, 

situando-se na Fase 2 do IPC, com tendência para Fase 3, com excepção do distrito de Magude que 

já está na Fase 3, por isso recomenda-se: 

 Apoio em sementes tanto para enfrentar a 2ª época já em curso, assim como para a próxima 

campanha agrária 2019/2020. 

 Assistência alimentar a algumas famílias sobretudo as chefiadas por idosos, crianças orfãos 

e outras sem capacidade fisica para desenvolver actividade de renda, pelo menos entre Julho 

a Dezembro. 
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ANEXO 1: Lista dos técnicos que participaram nas análises de IPC para SA e DA 

Nome Instituição 

Dino Buene SETSAN – Central – Formador SA 

Antonio Paulo IPC Global support Unit – Formador SA 

Antonio Mavie FEWSNET 

Fernanda Simbine SETSAN - Central 

Ema Aristides SETSAN - Central 

Alcénia Mondlhane SETSAN - Central 

Jose Joao Vilanculos SETSAN - Central 

Big Queziasse Ofice SETSAN - Central 

Lara Carrilho PMA - Maputo 

Tomas Zaba UNICEF – Formador nutricao  

Frank Nyakairu  IPC Global support Unit –  

Sophie Chotard IPC GSU – Facilitador das analises 

Elda Cardoso Famba MISAU 

Carlos V. Mulhovo MOPHRH/DNGRH 

Perpetuo Maculuve MASA - DINAV 

Elton A, Francisco DPSA - Inhambane  

Augusto R, Massalonga SETSAN - P Inhambane 

Domingos Raene PMA - Maputo 

Bartolomeu Guambe ING - Inhambane 

Edson Mussa OXFAM 

Ivete Dengo VSO 

Adelaide Ganhane World Vision 

Florencio Alves SETSAN - P Tete 

Telma Magno Santos INGC - Tete 

Joaquim Mulhovo SETSAN - Central 

Sizenando Marcelino INGC- Central 

Higino Andre SETSAN - P Nampula 

Adercia M. N. Massava SETSAN - P Sofala 

Fatima valgy INGC- Sofala 

Crispen Carlitos INGC - Central 

Valdemar Cete SDAE - Dondo 

Crimildo Quembo INGC - Manica 

Bernaldo A. Matavele SETSAN - Gaza 

Flavio  INGC - Gaza 

Catia Namagina SETSAN - Maputo Cidade 

Miloca Antonio IDEPA 

Eugenio Muvole DNAAS 

Barbara Frattoul  IPC Global support Unit – Formadora SA 

Egidio Pelembe SETSAN - Central 

Antonio Mandlate SETSAN - Central 

Onelio Baulaisse UEM 

Nercia Chaiara SETSAN - Central 

Felicidade Panguene FAO 
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Beth weeks FEWSNET 

Mario Mujovo SETSAN - Central 

Helena Mahanjane SETSAN - Central 

Sonia Khan UNICEF 

Turg Kem Lee WFP 

Belito Antonio SDSMAS - Mecufi 

Teodato Uequen COSACA 

Raquelina Ualeia SDSMAS - Namahacha 

Aderito Antonio SDAE -Mutarara 

Jeronimo Constantino SDAE - Doa 

Diana Kelhas UNICEF 

Patricia Gonsalves INS 

Rika Came INS 

Mirta Killian SETSAN - Central 

Sherifa Eduardo Jose DPS - Cabo Delgado 

Monica J. Baptista DPS - Cabo Delgado 

Joseph Senerve UNICEF 

Achi A, Adimar DPS - Tete 

Nelson Quaria WFP 

Ercilia Xadreque SDSMAS Moamba 

Elisa Fioremni CETFA 

Alberto Chaita DPS - Gaza 

Alise R, Firqueza SDSMAS - Buzi 

Vicente Luis Joao SDSMAS - Sussundenga 

Herminia Francisco Tivane DPS - Maputo provincia 

Antonio C. Cofe SDSMAS - Caia 

Malverno Sueleque DPS - Nampula 

Tania Maveia Canhauque SDSMAS - Nhamatanda 

Clara A. Vilanculos SDSMAS - Dondo 

Amilcar A. D. Petim DPS - Inhambane 

Assane Sail DPS - Zambezia 

Fabula da Silva DPS - Tete 

Audencio Victor SDSMAS Maganja da Costa  

Dercia Maria Sandique DPS - Sofal 

Ananias Antonio MISAU 

Luisa Maringue MISAU 

Celestino SDSMAS Ibo 

Tome Nasson SDSMAS Balama 

Lucinda Manjana MISAU 

Claudia Fidalgo MISAU 

Rirath Reuel Mungai UNICEF 

Candido Comecar MISAU 

Helga A Mudanisse MISAU 

Katia Melito Nchicee- mistu-DU 

Julia Vettersand  WFP Maputo 
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Victor Sitao MISAU 

Alexandre Julai  DPS - Manica 

Gizela Brito SETSAN - P Tete 

Leila Oliveira IPC GSU – Facilitadora das analises 

Cacilda Sheila SETSAN - Central 

Douglas. Jayasclavar IPC GSU – Formador nutrição 

 

 


