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CONCEITOS
Agregado familiar – conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento, tenham ou
não relações de parentesco, podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento e cujas
despesas para a satisfação das necessidades essenciais são suportadas parcial ou totalmente
em conjunto. Considera‐se também como agregado familiar pessoas independentes ou
isoladas que ocupam a totalidade ou parte do alojamento (INE, 2006).
Chefe do Agregado Familiar ‐ pessoa responsável pelo agregado familiar ou aquela que para
efeitos de inquérito ou recenseamento é indicada/reconhecida como tal pelos restantes
membros. O chefe do agregado deve ser uma pessoa que reside no agregado podendo estar
presente ou não no momento da entrevista, desde que a ausência seja inferior ao tempo
previamente definido (para o caso do censo da população é considerado um período inferior
a seis meses), (INE, 2006).
Insegurança Alimentar – quando as pessoas estão desnutridas, tendo em vista a
indisponibilidade material de alimentos, decorrente da falta de acesso sócio económico e/ou
consumo insuficiente de alimentos (FAO, 2002).
Pobreza ‐ impossibilidade por incapacidade, ou por falta de oportunidade de indivíduos,
famílias e comunidades de terem acesso a condições mínimas, segundo as normas básicas da
sociedade (PARPA II, 2006).
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) – é o direito de todas as pessoas, a todo o
momento, ao acesso físico, económico e sustentável a uma alimentação adequada, em
quantidade e qualidade e aceitável no contexto cultural, para satisfazer as necessidades e
preferências alimentares, para uma vida saudável e activa (SETSAN, 2008).
Segurança Alimentar – quando todas as pessoas têm acesso físico e económico a alimentos
inócuos e nutritivos suficientes para satisfazer as suas necessidades alimentícias e suas
preferências quanto aos alimentos, a fim de levar uma vida activa e sã. A segurança
alimentar domiciliar refere‐se à aplicação deste conceito ao nível familiar, no qual a atenção
se centra nas pessoas que compõem os domicílios (FAO, 2002).
Vulnerabilidade alimentar – refere‐se a toda gama de factores que tornam as pessoas
expostas à insegurança alimentar, sendo o grau de vulnerabilidade de uma pessoa, domicílio
ou grupo de pessoas, determinado por sua exposição aos factores de risco e a sua
capacidade de afrontar ou resistir às situações problemáticas (CEPAL, 2002).

VIII

SUMARIO EXECUTIVO
Gradualmente, Moçambique está a transitar de uma fase de emergência para uma de
desenvolvimento. A estratégia de desenvolvimento do país está orientada para as
exportações, o que resulta em numerosos problemas pois a produção interna ainda tem
défices para o abastecimento local. A dependência em relação à importação de alimentos é
um desses problemas, que conduz igualmente a outras dificuldades, como: o aumento da
dívida, problemas da balança de pagamentos e a flutuação dos preços no mercado externo.
Todos estes problemas acabam por afectar directamente a economia do país e,
consequentemente, a economia dos agregados familiares que na sua maioria esta
concentrada na agricultura. Além disso, o país tem sido palco de diversas calamidades
naturais que, combinado a outros factores, colocam‐no numa situação de alta
vulnerabilidade.
Para a determinação do nível de vulnerabilidade urbana dos AFS das cidades de Maputo e
Matola, foram efectuadas 1.199 inquéritos por questionário ao nível do AF, paralelamente,
uma equipa de mercados fez inquéritos aos estabelecimentos comerciais e manteve
encontros com informantes chave, localizados nos bairros nas duas cidades. A amostra do
inquérito aos AFS foi desenhada a partir dos dados do III Recenseamento Geral da População
e Habitação 2007. No total, e de acordo com a amostra, foram inquiridos 1.199 agregados
familiares (AFS), sendo 682 na cidade de Maputo e 517 na cidade da Matola. Os dados foram
recolhidos através de questionários instalados num Personal Digital Assistance (PDA).
Os resultados do presente estudo revelam uma situação crítica dos jovens. Perto de metade
(43%) destes não trabalha (provavelmente uma pequena parte esteja a estudar), e dos 57%
que exercem alguma actividade remunerada, a maioria fazem‐no no sector informal.
Um outro aspecto que merece destaque é o uso excessivo de lenha e carvão nas duas
cidades. Os dados do presente estudo mostram que o uso destas duas fontes de energia
(para a confecção de alimentos) ainda é muito elevado. Por isso, deviam ser criados
mecanismos para que os AFs tenham acesso aos fogões de baixo consumo de lenha e carvão
para a confecção de alimentos.
Os resultados do estudo indicam que há uma situação evidente de vulnerabilidade, contudo
alguns agregados familiares têm encontrado diversas estratégias para suprir as suas
necessidades em alimentação e aquisição de alguns bens não alimentares. Porém, estas
famílias têm vivido situações de “stress” para conseguir pagar as suas despesas quotidianas,
principalmente em alimentação, transporte e energia, que têm vindo a aumentar a cada ano.
O aumento dos preços dos produtos alimentares e a perda de emprego dos membros dos
AFs afectou muito a rotina normal dos AFs e esta situação levou‐os a procurar estratégias
para minimizar o impacto dos choques sofridos. Quanto a questão de emprego para os
jovens devia‐se criar mecanismos que facilitem as empresas privadas a contratarem mais
trabalhadores de modo a reduzir o desemprego e promover mais o auto emprego.
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De todas as estratégias adoptadas, a mudança na dieta alimentar foi a que se destacou mais;
os AFs passaram a consumir alimentos menos preferidos e mais baratos apesar de existir
disponibilidade nos mercados mais próximos. Os dados do presente estudo revelam ainda
que uma parte considerável dos AFs entrevistados continua a usar poupanças e vender bens
para minimizar os choques. Uma outra questão preocupante é o consumo de alimentos
pobres em proteínas e carbohidratos.
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I.INTRODUÇÃO
As áreas urbanas fornecem um leque de oportunidades de emprego e de geração de renda,
mas são também, simultaneamente, locais de grande risco para se viver, principalmente
para a população de baixa renda. Por causa dessas oportunidades, as áreas urbanas têm se
tornado lugares preferenciais para fixar residência, principalmente nas cidades capitais,
como é o caso de Maputo.
Em Moçambique, a produção agrícola caracteriza‐se por uma produtividade baixa, devido à
fraca utilização de tecnologias e insumos. Consequentemente, a percentagem da produção
que chega ao mercado é baixa, excepto a de algumas regiões do país onde existem
excedentes e onde a rede de comercialização é mais operacional. Isto agudiza a
dependência, principalmente nas cidades de Maputo e Matola, em relação aos países
vizinhos.
A subida dos preços dos produtos alimentares e do combustível e, consequentemente, do
custo de vida, tem colocado muitas famílias numa situação de vulnerabilidade à insegurança
alimentar.
O presente estudo foi solicitado pelo Programa Mundial de Alimentação (PMA), através da
sua representação em Moçambique, e realizado pelo Departamento de Geografia, da
Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane. O inquérito foi
realizado de 22 de Novembro a 15 de Dezembro de 2011.
Este estudo foi aprovado e acompanhado pelos municípios de Maputo e Matola e pelos
governos da cidade de Maputo e da província de Maputo. Foi de grande utilidade o apoio do
Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutrição (SETSAN) e do Ministério da
Agricultura ‐ Sistema de Informação e de Mercados Agrícolas (MINAG‐SIMA).
O objectivo é o de actualizar a informação sobre a situação de vulnerabilidade da população
nas cidades de Maputo e Matola face ao comportamento do nível dos preços,
principalmente dos produtos alimentares e comparar com a situação em 2008. Pretende‐se,
igualmente, encontrar respostas a médio e longo prazo para tomar medidas mais adequadas
para prevenir e minimizar situações de vulnerabilidade nos agregados familiares urbanos,
nas duas cidades em estudo.
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1.2 Metodologia
Para a determinação do nível de vulnerabilidade urbana dos AFS das cidades de Maputo e
Matola, foram efectuadas 1.199 inquéritos por questionário, com o objectivo de recolher
informações relacionadas com as características demográficas dos AFS, as suas formas de
vida, o seu consumo alimentar e choques e estratégias de sobrevivência dos mesmos.
Paralelamente, uma equipa de mercados fez inquéritos aos estabelecimentos comerciais e
manteve encontros com informantes chave, localizados nos bairros das cidades de Maputo e
Matola, abrangidos pela pesquisa.
A amostra do inquérito aos AFS foi desenhada a partir dos dados do III Recenseamento Geral
da População e Habitação 2007. O distrito municipal KaMpfumo da cidade de Maputo,
devido às características sócio‐económicas dos seus moradores, foi excluído da amostra.
Também não foram incluídos os distritos municipais KaTembe e KaNhaca. O primeiro,
porque no estudo anterior (2008) encontrava‐se em boa situação e o segundo, por razões
logísticas.
Com os instrumentos fornecidos pela metodologia da amostragem, em cada bairro
seleccionado o supervisor de campo e os inquiridores procederam à selecção dos agregados
familiares a entrevistar usando o “método do dia”.
No total, e de acordo com a amostra, foram inquiridos 1.199 agregados familiares (AFS),
sendo 682 na cidade de Maputo e 517 na cidade da Matola. Os dados foram recolhidos
através de questionários instalados num Personal Digital Assistance (PDA).
Para a análise do mercado foram escolhidos os estabelecimentos comerciais localizados nos
bairros seleccionados para o inquérito aos AFS e alguns armazéns localizados na baixa da
cidade de Maputo, que são a principal fonte de produtos industriais e importados de outros
países. Os inquéritos abrangeram comerciantes retalhistas e grossistas/armazenistas de
vários produtos alimentares como cereais (em grão, farinha e pão), raízes e tubérculos,
oleaginosas (amendoim e coco), feijões, vegetais, peixe, carne, óleo, açúcar e sal.
Na totalidade foram realizados 159 inquéritos por questionário, sendo:
9 Bancas de construção própria (47%);
9 Vendedores de rua sem infra‐estrutura fixa (3%);
9 Contentores ao longo das ruas (23%);
9 Lojas (4%);
9 Padarias (5%);
9 Talhos (4%);
9 Armazéns (8%) e;
9 Bancas do município (8%).
Os dados do inquérito aos mercados foram recolhidos através de um questionário em papel.
Para a análise dos dados dos inquéritos aos agregados familiares e aos mercados, recorreu‐
se ao programa estatístico SPSS e os resultados são apresentados nos capítulos
subsequentes.
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II. CARACTERÍSTICAS SÓCIO‐DEMOGRÁFICAS
2.1. Características gerais
Foram inquiridos nas duas cidades, de acordo com a metodologia, 1 199 AFS, sendo 33%
chefiados por mulheres. O peso de AFS chefiados por mulheres é maior na cidade da Matola
(35,8%) do que em Maputo (29,9%). A maioria (68%) dos chefes dos AFS entrevistados é
adulta do grupo etário dos 39‐59 anos. No entanto, a proporção de AFS chefiados por jovens
(18‐29 anos) e por idosos (60 e + anos) é bastante representativa (15% e 16%,
respectivamente). Pouco mais de 35% (35,3%) dos chefes dos AFS têm o nível primário
incompleto, seguindo‐se aqueles que possuem o nível secundário incompleto (21,9%). O
índice de analfabetismo nas duas cidades é de 10,2%.
A figura 1 mostra a dimensão média dos AFs inquiridos. Nela pode observar‐se que um
pouco mais de metade dos AFS entrevistados é formado por 4 a 6 membros. Cerca de 26%
tem entre 1 a 3 membros. Comparando com os resultados de 2008, pode notar‐se que
houve uma ligeira diminuição da dimensão dos AFS, principalmente nos que tinham 7 a 9
membros. Estes, podem ter sido incluídos no grupo de AFS com 4 a 6 membros, pois nestes,
houve uma ligeira subida (de 44,8% em 2008 para 51% em 2010).
Fig. 1 Dimensão Média dos AFs Inquiridos

A maioria (92%) das famílias entrevistadas residem há mais de 1 ano (+12 meses) no bairro
onde foram entrevistadas. Estes resultados não diferem muito dos de 2008 e nem entre as
duas cidades (fig. 2). Pode‐se considerar que os bairros abrangidos pelo inquérito possuem
estabilidade na mobilidade das pessoas; apesar de nos últimos 6 meses em 18% dos AFS ter
havido pessoas que deixaram o bairro. Neste aspecto, a cidade da Matola tem uma
mobilidade ligeiramente maior, mesmo se comparado ao ano de 2008.

5

Fig. 2:Tempo de Residência e Mobilidade

Em 132 dos 1.199 AFS entrevistados (11%), ocorreu o falecimento de, pelo menos, um dos
seus membros durante os últimos 6 meses. A ocorrência de mortes aumentou
consideravelmente de 2008 para 2010, principalmente na cidade da Matola; em 2008, a
ocorrência de mortes foi maior em Maputo (6%, contra 4,4% na Matola); já em 2010 a
ocorrência destas mortes foi proporcional para as duas cidades (11%).
A figura 3 apresenta os falecimentos nos AFS e a participação na renda familiar. A maioria
destas mortes (60%), foram de membros que geravam rendimento para o AFS Esta situação
é idêntica nas duas cidades, apesar de Maputo apresentar valores ligeiramente mais
elevados (62%, contra 59% na Matola). A causa destas mortes foi na sua maioria por doença
(65%).
Fig. 3: Falecimento nos AFs e participação na renda familiar
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2.2. Composição etária
Em 24% dos AFS da amostra, não existem crianças com menos de 16 anos; 47% têm 1 a 2
crianças e apenas 6% mais de 4 crianças. Como se pode observar pela figura 4, as crianças, os
jovens e os adultos que constituem os AFS concentram‐se nos 1 a 2 membros. A maioria dos
AFs não tem pessoas com 60 e mais anos, com uma proporção igual para as duas cidades. Os
AF com nenhum membro num dos grupos etários de idade activa (16 a 29 e 30 a 59 anos)
são mais numerosos na Matola que em Maputo.
Fig. 4: Composição dos grupos etários dos membros dos AFs

Em 33% dos AFS não vivem crianças em idade escolar (6‐17 anos); 47% dos AFS têm entre 1 a
2 crianças; 18% entre 3 e 4; mais de 4 crianças existem somente em 2% dos AFS
entrevistados. Tal como em 2008, há mais AFS com 1 a 2 crianças em idade escolar na
Matola do que em Maputo. Isto já não sucede para os AFS que têm mais que 2 crianças, pois
a situação é idêntica nas duas cidades (fig. 5).
Considerando que 36% dos AFS não têm nenhuma criança a estudar, e que apenas 33% não
têm crianças em idade escolar, significa que 3% dos AFS têm crianças em idade escolar que
não frequentam a escola. Esta situação não difere muito entre as duas cidades (fig. 5).
Fig. 5: Crianças em idade escolar (6-17 anos) e a estudar nos AFs
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Em 2010 houve desistência escolar em somente 1% dos AFS entrevistados, mas em 2008,
não houve qualquer abandono escolar por parte de crianças a viver nos AFS entrevistados.
Isto mostra que as famílias que colocam seus filhos na escola, são realmente estáveis, do
ponto de vista de rendimentos e estrutura familiar para garantir a permanência das crianças
na escola e os 3% que não frequentam a escola realmente não podem por razões que devem
ser objecto de investigação específica.
2.3. Membros do AF a trabalhar
Em 47% dos AFs entrevistados, apenas um membro trabalha actualmente e 27,9% disseram
que tinham dois membros do AF a trabalhar. Esta situação é idêntica nas duas cidades. Na
cidade de Maputo, 12% dos chefes dos AFS entrevistados não têm trabalho. Esta situação é
menos grave na Matola, onde apenas 10% dos chefes dos AFS inquiridos declararam não
terem trabalho.
Fig. 6: Situação perante o trabalho dos membros do AFs dos 16 aos 59 anos

Um pouco mais de metade (52%) dos AFs entrevistados na cidade da Matola afirmaram não
ter nenhum membro a trabalhar no sector formal, contra 38% em Maputo. Esta situação é
mais acentuada nos AFS chefiados por mulheres (62%). Estes dados confirmam que a criação
de novos lugares de trabalho formal não responde à procura crescente, facto que é agravado
pela baixa escolarização e o analfabetismo. Nestas condições, o recurso ao trabalho informal
é a única saída para fazer face às necessidades das famílias.

8

Fig. 7: Membros dos AFs a exercerem uma actividade formal ou informal

Os dados de 2010 apontam para um agravamento acentuado, em relação a 2008, na
situação do trabalho dos chefes dos AFs, muito particularmente na cidade de Maputo: nesta,
de 2008 para 2010, passou‐se de 4,7% para 12% de chefes de AFs sem trabalho; na Matola a
situação passou de 7,5% para 10%. Estes dados vêm reforçar o que atrás se disse sobre a
falta da criação de emprego formal, com todas as suas consequências.
2.4. Jovens nos AFS
Conforme se pode observar na fig. 8, o grupo etário mais representativo do conjunto total de
pessoas dos AFs inquiridos, é o dos jovens dos 18‐29 anos (28%), seguido das crianças dos 6‐
17 anos e dos adultos (27% para cada um destes). A faixa etária das crianças dos 0‐5 anos, é
também significativa nas duas cidades. Estes valores aproximam‐se bastante da estrutura
etária da população moçambicana, que é maioritariamente jovem.
Fig. 8: Presença de Jovens nos AFs

A maioria dos jovens (18 aos 29 anos) nos AFS entrevistados, nas cidades de Maputo e
Matola não completaram o nível secundário (45% e 51%, respectivamente). Nos AFs
inquiridos, 7% dos jovens nunca frequentou a escola; destes, cerca de 60% afirmaram que
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nunca estudaram e nunca estiveram envolvidos em nenhuma actividade remunerável. Estes
dados apontam para um analfabetismo significativo entre a população jovem (18‐29 anos),
agravado pelo não exercício de alguma actividade remunerada, muito provavelmente por
falta de oportunidades de emprego, devido à escassez de novos postos de trabalho.
Na cidade de Maputo, apenas 53% dos jovens licenciados estão actualmente envolvidos
nalguma actividade remunerável e 43% nunca esteve, o que, mais uma vez, reforça a
situação de forte desemprego jovem, pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho e
com formação. Para a cidade da Matola, a percentagem dos licenciados que nunca estiveram
envolvidos em algumas actividades remuneráveis ainda é mais elevada (60%) que em
Maputo. A situação é também preocupante para os jovens com formação profissional.
Fig. 9: Nível de escolaridade dos jovens

2.5. Agricultura urbana
A agricultura urbana é considerada, em algumas cidades africanas, como Dar Es Salaam, por
exemplo, como um meio bastante eficaz para a melhoria da dieta alimentar da população e
para aumento da renda familiar. Apesar de não existir uma política explícita para a
agricultura urbana em Moçambique, os dados deste inquérito mostram que uma parte
considerável (34%) dos AFS inquiridos afirmou ter terra para cultivar (fig. 10), com grande
destaque para a cidade da Matola (53%, contra 20% na cidade de Maputo). Isto pode ser
explicado pelo facto de na Matola existirem mais bairros com características rurais, além de
esta ser uma actividade que as famílias conhecem, não necessitando de formação especial
para a desenvolver, porque têm uma origem rural ainda próxima.
A maioria (83%) dos AFs entrevistados tem 1 machamba para fins agrícolas, com um
tamanho de menos de 0.5 ha (53%). Os tamanhos das machambas reduziram em cerca de
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metade, se comparados a 2008. Naquele ano a dimensão mais frequente era de cerca de
1ha. Isto pode ser explicado pela transformação de áreas agrícolas em áreas residenciais,
principalmente na Matola, devido ao grande crescimento demográfico que esta cidade tem
sentido. Mas ainda assim, uma parte considerável dos AFs (23%) usa, em 2010, de 0.5 a 1ha.
Fig. 10: Terras para cultivar e seu uso

Em relação à campanha anterior, grande parte (53%) dos AFS entrevistados tiveram um
rendimento igual, sendo esta situação mais evidente na cidade de Maputo (69%, contra 46%
na Matola). Do universo inquirido, 21% cultivou menos do que na época passada, devido à
falta ou insuficiente mão‐de‐obra (23%), problemas climáticos (21%) ou falta de sementes
(20%). A situação é semelhante nas duas cidades. Na cidade da Matola uma parte menor
(12%), mas não menos importante, declarou como motivo de baixa produção, doença no AFS
A grande maioria (79%) dos AFS entrevistados não costuma vender os produtos que
produzem, sendo a produção destinada ao consumo familiar. Dos AFS que vendem, apenas
11% disse que a quantidade que costuma vender é igual à da campanha agrícola anterior,
com algum destaque para a cidade de Maputo.
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III. ACESSO AOS ALIMENTOS
3.1. Mercado de cereais
O terceiro relatório de monitoria da pobreza em Moçambique indica que o arroz, o trigo e o
milho são os cereais mais importantes na dieta das famílias pobres das cidades de Maputo e
Matola. O arroz consumido nas duas cidades é, na sua maioria, importado, enquanto o trigo
é totalmente importado. A farinha de milho existente no mercado é processada com base no
milho importado da África do Sul, enquanto o milho em grão é de produção nacional.
Tabela 1. Peso dos cereais no custo da cesta básica de alimentos (%)
Produto
Maputo cidade
Maputo Província
Arroz
Pão
Farinha de milho
Milho em grão

17.9
14.1
4.9
‐

13.3
17.9
4.3
3.4
Fonte: MPD (2010)

Tanto em Maputo como na Matola, a distribuição do arroz, da farinha de trigo e da farinha
de milho é feita por empresas importadoras ou processadoras que instalaram armazéns nos
bairros com maior concentração populacional. A rede de estabelecimentos de venda a
retalho está a expandir‐se para os novos bairros das duas cidades, o que garante o
abastecimento destes produtos básicos em todos os períodos. O milho em grão é
comercializado de forma mais informal, normalmente por vendedores sem infra‐estrutura
própria, e caracterizado por uma grande flutuação da oferta durante o ano devido à
sazonalidade da produção.
O peso destes produtos no custo da cesta básica pode observar‐se na tabela 2.1. Nela se
pode constatar que entre as cidades de Maputo e da Matola há uma inversão nos produtos
com mais peso: para a cidade de Maputo é o arroz que representa o maior peso no custo da
cesta básica; já para a Matola esse lugar é ocupado pelo p ão (farinha de trigo).
3.2. Preços de produtos alimentares
O índice de preços ao consumidor (IPC) da cidade de Maputo subiu 17,17% no período
compreendido entre Outubro de 2008 e Outubro de 2010. O IPC é o indicador do aumento
geral do custo de vida, incluindo o custo de alimentos, água, energia, saúde e outros bens e
serviços. A fig. 111 mostra que o custo de vida na cidade de Maputo aumentou
consideravelmente a partir de Outubro de 2009 até Junho de 2010, e registou pequenas
variações com tendência para baixo, de Julho a Outubro de 2010.
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Fig. 11: Subida geral de preços na Cidade de Maputo, Outubro de 2008 a Outubro de 2010

Fonte de dados: INE, www.ine.org.mz
Os dados do SIMA referentes ao período de Outubro de 2008 a Outubro de 2010 indicam
que os preços do arroz importado, farinha de milho, milho em grão, feijão manteiga,
amendoim, óleo de cozinha e açúcar tiveram movimentos diferentes. Nos últimos 5 meses, o
amendoim e o óleo de cozinha foram os produtos que registaram subidas de preços mais
altas de 48% e 19%, respectivamente, de Junho a Outubro de 2010. Com base em dados
apresentados no relatório da terceira avaliação da pobreza em Moçambique, as famílias
pobres da cidade de Maputo gastam 9,3% e 4,9% do custo total da cesta básica de alimentos
na aquisição de amendoim e óleo de cozinha. Os preços da farinha e do arroz apresentaram
pequenas oscilações no período em análise.
Comparativamente a igual período de 2008, em Outubro de 2010 o preço do arroz subiu em
cerca de 29% e o do óleo da cozinha subiu em 13%. Os preços de feijão manteiga e do milho
em grão baixaram em 18% e 13%, respectivamente. O açúcar teve uma baixa de 8% e por
último os preços de amendoim e da farinha de milho caíram em 6%.
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Fig. 12: Evolução de preços ao consumidor, de Outubro de 2008 a Outubro de 2010, na
Cidade de Maputo

.
Fonte de dados: SIMA/MINAG
Adoptando a cesta básica de alimentos proposta pelo MISAU que inclui arroz, farinha de
milho, óleo, açúcar, amendoim, feijão seco, sal, peixe seco, folhas verdes e fruta, pode‐se
mostrar que o custo da cesta aumentou em 32%, de Outubro de 2008 a Outubro de 2010,
tendo passado de 5.512,00 Mts para 7.288,00 Mts por mês para uma família composta por 5
membros (cálculo com base em dados das monitorias de Outubro de 2008 e Outubro de
2010).
3.3. Características dos comerciantes
O inquérito aos estabelecimentos comerciais cobriu bancas nos mercados municipais,
bancas de construção própria, vendedores de rua sem infra‐estrutura fixa, contentores ao
longo das ruas, lojas, padarias, talhos e armazéns, totalizando 159 estabelecimentos de
venda de produtos alimentares, dos quais 91% de venda a retalho. Dos entrevistados, 85%
era proprietário dos estabelecimentos e 59% de sexo feminino. Nota‐se uma presença
considerável de estrangeiros na actividade comercial, totalizando 12% do universo coberto,
dos quais 90% são proprietários do negócio. A maioria dos estrangeiros (78%) vende em
contentores, 15% em lojas e os restantes em barracas de construção própria. Os
comerciantes nacionais estão concentrados em barracas de construção própria (56%),
seguido de contentores nas ruas (16%) e os restantes distribuídos em bancas nos mercados
municipais, lojas, armazéns e vendedores de rua sem infra‐estrutura fixa.
A idade mínima encontrada foi de 18 anos e a média de 39 anos, sem diferenças entre
mulheres e homens, mas com diferença significativa entre trabalhadores/empregados (30
anos) e proprietários (40 anos).
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3.4. Oferta de Alimentos
Uma avaliação da percepção dos comerciantes sobre a oferta de produtos na fonte, isto é,
nas zonas de produção ou em armazéns, continua indicando que o produto processado na
indústria nacional (farinha de milho e óleo) e importado (arroz) mantém constante a sua
oferta nos armazéns. Em relação aos produtos nacionais, destaca‐se o milho, em que 80%
dos entrevistados afirma que a oferta na fonte baixou, contra 60% da ronda de Outubro de
2008. Para o amendoim e o feijão manteiga, cerca de um terço dos comerciantes acha que a
oferta baixou na fonte, em relação à ronda de 2008. As hortícolas e o coco, que também são
importantes da dieta alimentar, mostram tendência de estabilidade da sua oferta (Fig. 13).
Fig. 13: Oferta de produtos na fonte

3.5. Variação da procura de alimentos
Os primeiros 4 produtos mais vendidos, segundo os comerciantes, são o arroz, o açúcar, a
farinha de milho e o amendoim, seguidos pelo óleo de cozinha e o peixe (carapau). Das
hortícolas, destaca‐se o tomate e a cebola. Nos últimos 12 meses a procura de produtos
pelos consumidores variou entre os produtos. A figura 14 mostra que a maior parte dos
comerciantes, cerca de 90%, indicou que as vendas de milho e de carne baixaram, seguido
do pão apontado por 60% dos comerciantes. Para os restantes produtos, a maioria dos
entrevistados indicou que a procura/venda manteve‐se constante nos últimos 12 meses.
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Fig. 14: Variação da procura de produtos nos últimos 12 meses

A forma como os clientes compram os produtos, isto é, a quantidade e o local de compra,
também se ajusta em função da variação do poder de compra da família. Com efeito, 61%
dos comerciantes indicou que os clientes passaram a comprar em unidades e/ou
quantidades pequenas, enquanto 27% acha que os clientes optam por comprar
directamente dos armazéns, como forma de encontrar preços relativamente mais baixos do
que os praticados pelos retalhistas. Outros 10% notam uma tendência dos clientes em
preferirem alimentos mais baratos. A opção por unidades pequenas, ou quantidades
pequenas, para uma refeição ou um dia, é reflexo de baixo poder de compra das famílias ou
de fluxos monetários de subsistência que não permitem acumulação de dinheiro para a
compra de um cabaz que cobre um período longo como, por exemplo, 2 semanas ou mais.
A entrega de produtos para pagamento numa data posterior (venda a crédito) continua
entre os comerciantes e entre os comerciantes e consumidores. Cerca de 59% dos
comerciantes entrevistados aceitam vale a seus clientes (venda pós‐paga), dos quais 60%
acha que o número de clientes solicitando pagamento posterior mantêm‐se o mesmo, 32%
acha que baixou, enquanto 8% indicou que subiu, nos últimos dois anos.
3.6. Crédito e dificuldade na comercialização
Quanto ao acesso a crédito, 35% dos entrevistados afirmou que tem optado pelo crédito
para dinamizar o seu negócio. Metade (50%) desse crédito é concedida por outros
comerciantes, 27% pelas instituições de micro crédito, 14% pelos bancos comerciais e 9%
pelos familiares. A preferência de crédito de outros comerciantes pode reflectir dois
factores: (i) altas taxas de juro cobradas pelas instituições formais, e (ii) procedimentos
burocráticos como documentos exigidos e outras condições necessárias. Este é um dado
interessante na medida em que cresce o número de instituições de micro crédito em
Maputo, mas mesmo assim há predominância de formas informais de crédito. As taxas de
juros pagas pelos comerciantes pelo crédito informal, variam entre 4,5 e 10% ao mês.
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Os comerciantes indicaram três factores principais que afectam o desenvolvimento da sua
actividade: um total de 83% referiu‐se à redução das vendas, 82% a altos custos de compra
da mercadoria e 44% a dificuldades associadas ao transporte. Outras dificuldades
mencionadas, não menos importantes, foram a falta de pagamento por parte de clientes,
que levam produtos para pagamento numa data posterior (18%), falta/difícil acesso ao
crédito (16%), concorrência com os que vendem produtos em suas casas (8%) e a falta de
condições de armazenamento nas suas instalações (6%). O custo de combustível foi indicado
por apenas 4% dos comerciantes, não porque seja menos importante, mas porque o seu
efeito já terá sido considerado nas dificuldades em transporte, que inclui, entre outros, a
oscilação do custo e a disponibilidade.
3.6. Fontes de alimentos
A identificação e monitoria das principais fontes de alimentos é importante para a
compreensão dos factores que afectam a segurança alimentar a nível dos AFs.
De acordo com os resultados do estudo, cerca de 75% dos AFs teve como principal fonte de
cereais, nos últimos 2 meses antes da realização do estudo, a compra. Esta situação é mais
marcada na cidade da Matola (83%) do que na de Maputo (69%). Esta percentagem é
bastante inferior à de 2008 (93.6%). A posição das duas cidades também se alterou em
relação a 2008, onde se destacava a cidade de Maputo com mais AFs que tinham a compra
como principal fonte de obtenção de cereais.
Tanto para os AFs chefiados por idosos como por mulheres a compra é a principal fonte dos
cereais.
Fig. 15: Principais fontes de cereais nos últimos 2 meses
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Apenas 6% dos AFs afirmou que tem a produção própria como principal fonte de cereais,
com maior destaque para a cidade da Matola (9% contra 3% na cidade de Maputo).
O trabalho eventual (ganho‐ganho, pago em espécie) é a principal fonte de cereais de 14%
dos AFs inquiridos. Esta situação é mais evidente em Maputo (24% contra apenas 2% na
cidade da Matola).

3.7. Fontes de rendimento
Apenas para 45% dos AFs o salário constitui a principal fonte de rendimento. Este valor é um
pouco mais elevado na cidade da Matola (49%) do que na de Maputo (42%). Nesta última, o
trabalho eventual e os pequenos negócios constituem a principal fonte de rendimento para
30% e 17% das famílias, respectivamente; enquanto na Matola estes valores são de apenas
17% e 10%. Esta diferença observada entre as duas cidades para a principal fonte de
rendimento das famílias, poderá dever‐se a diversos factores, mas entre eles talvez se
possam apontar o facto de na cidade de Maputo a oferta de lugares de trabalho fixo ser
muito menor que a procura e, por isso, as pessoas optam por tarefas eventuais e criação de
pequenos negócios, onde esta cidade oferece algumas oportunidades de mercado. Em
contrapartida, na cidade da Matola, em função das suas características ainda bastante
ligadas ao mundo rural, a produção/venda de produtos alimentares é muito mais importante
que na cidade de Maputo, como fonte principal de rendimento dos AFs (fig. 16 e 17).
Fig. 16: Principais Fontes de Rendimento dos AFs

Em resposta à questão que solicitava para indicar 3 principais fontes de renda familiar, as
respostas dos AFs confirmaram o que se diz acima; isto é, o salário continua a ser a primeira
principal fonte nas duas cidades (fig. 17), seguido do trabalho eventual.
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Fig. 17: As três principais fontes de renda dos AFs

Na cidade Maputo, para 17% dos AFs, o salário aparece como a segunda fonte de renda,
enquanto para a Matola, este lugar é ocupado pelo trabalho eventual (12%). O comércio
informal aparece como a quarta actividade, tendo sido declarado por 7% dos inquiridos, dos
quais 8% da cidade de Maputo e 6% da Matola (fig. 17).
Analisando as fontes de renda pelos grupos etários dos chefes dos AFS, o salário e o trabalho
eventual continuam a ser as principais fontes de renda, para as três faixas etárias em análise
(fig. 18). Os pequenos negócios aparecem como terceira fonte mais importante para os AFS
chefiados por jovens (18‐29 anos) e adultos dos 30‐59 anos (11% e 12%, respectivamente).
Para os AFS chefiados pelos idosos (60+ anos), a terceira fonte mais importante é a
reforma/pensão (15%). A produção e venda de culturas, aparece com destaque para os AFS
chefiados pelos idosos (11%).

Fig. 18: Principais Fontes de Renda, por idade do chefe do AF
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3.8. Cesta Básica
Para analisar o custo de alimentos, foi adoptada a cesta básica elaborada pelo MPD com
dados do IOF 2008/09 referente à cidade de Maputo, que reflecte o consumo de famílias
pobres (linha de pobreza alimentar) e que proporciona 2150 calorias/pessoa/dia. Os
resultados indicam que o custo da cesta básica de alimentos para uma família de 5 membros
é de 3.974,00 Mts por mês. Os produtos com maior peso no custo total da cesta básica
continuam a ser o arroz, representando 16,9% (17,9% em 2008/09), o pão, com 12,0%
(14,1% em 2008/09), o coco com 10,3% (6,9% em 2008/09) e as folhas com um peso de 10%
na cesta básica. O custo do amendoim representa 8,4% e do carapau 7,5% (Fig. 19).

Fig. 19: Proporção do custo na cesta básica de alimentos1

Comparativamente à avaliação de 2008/092, o custo da cesta básica, até Outubro de 2010,
representou um aumento de 41%. Nesse período houve uma subida de preços de quase
todos os produtos: dos cereais, o arroz foi o que teve a maior subida (cerca de 34%), e a
farinha de milho uma subida de 17%; O coco, a couve e o tomate foram os três produtos que
mais encareceram durante o período, enquanto o açúcar teve a subida mais baixa (Fig. 20).

1

Folhas: alface, repolho, nhemba, mandioqueira, aboboreira e cacana. Carnes: frango congelado, frango inteiro, aves e animais vivos.

2

2008/09 são dados da terceira avaliação da pobreza (MPD, 2010). Foram seleccionados produtos com mais de 3% no custo da cesta
básica.
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Fig. 20: Subida de preços entre 2008/09 e Outubro de 2010

3.9. Despesas
A figura 2.12, apresenta a comparação das despesas efectuadas pelos AFS entrevistados,
neste ano com as do ano anterior. O aumento de despesas mais significativo observou‐se na
compra de comida, energia e transporte. As despesas com renda de casa são pouco
significativas, porque os entrevistados, na sua maioria, possuem casa própria; em
contrapartida, a despesa com transporte é muito elevada.
No que se refere às despesas em comida, a grande maioria do universo entrevistado
considera ter havido um agravamento em relação ao ano anterior (83% na Matola e 79% em
Maputo).
A mesma situação se observou para as despesas com energia e com transporte. Em relação
às despesas em energia, 78% dos AFS entrevistados na cidade de Maputo e 77% na Matola
disseram que estas aumentaram. Quase 70% dos AFS entrevistados na cidade da Matola,
declararam que houve um aumento no transporte, enquanto para a cidade de Maputo este
foi declarado por 61% dos inquiridos.
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Fig. 21: Despesas em relação ao ano anterior

Olhando para os gastos que os AFs fizeram nos últimos 30 dias, antes da realização do
estudo, constata‐se que os AFs gastam mais os seus rendimentos em alimentação (51% do
total do rendimento do AF), combustível (15%), energia para iluminação e confecção de
alimentos e transporte (11%). A média de gastos dos AFs por cidade mostra que os AFs da
cidade de Maputo gastam mais em alimentos (54%) em relação aos da cidade da Matola
(47%), diferente do que acontece com o transporte (10% e 12% respectivamente) e
combustível (14% e 15% respectivamente).
Fig. 22: Gastos do rendimento dos AFs nos últimos 30 dias
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IV. USO E UTILIZAÇÃO
4.1. Situação de saúde, portadores de deficiência e orfandade
A grande maioria (94%) dos AFS entrevistados, declarou que os seus membros estão em bom
estado de saúde. Apenas 3% dos inquiridos declarou ter pelo menos um dos membros com
doenças agudas e/ou doenças crónicas. Esta situação é ligeiramente superior na Matola
(4%).
Fig. 23: Portadores de deficiência

Em 2% dos AFS vive, pelo menos, 1 pessoa portadora de deficiência física (Fig. 23). Esta
situação é mais evidente na Matola (3%). Ser portador de deficiência, mental ou física, pode
implicar não desenvolver em pleno, ou mesmo não desenvolver, as suas actividades laborais.
Este facto aumenta os riscos de vulnerabilidade nos AFS Esta situação torna‐se mais grave
quando o deficiente está em idade economicamente activa.
No universo entrevistado, 11% têm crianças órfãs de pai, 3% de mãe e 2% de mãe e pai (fig.
24).
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Fig. 24: AFs com crianças órfãs

4.2. Água, energia e saneamento
As principais fontes de água para uso doméstico são a rede de abastecimento (64%) e os
furos (29%). Na cidade de Maputo consome‐se mais água da rede de abastecimento do que
na Matola (72% e 53%, respectivamente). A água proveniente de furos é mais usada na
cidade da Matola (38%) do que na de Maputo (23%). A utilização do poço como fonte de
água reduziu consideravelmente, principalmente na cidade da Matola, que em 2008
abastecia cerca de 16% dos AFS entrevistados. Em 2010, a água proveniente de poços não
tratados ainda é usada por 9% dos AFS inquiridos na cidade da Matola e 5% na de Maputo
(fig. 25).
A maioria dos AFS inquiridos diz pagar a água que consome. Somente 12% não o faz, sendo
esta situação mais evidente na Matola (15%). Esta proporção pode estar relacionada com a
utilização do poço como fonte de água, mas também com as ligações clandestinas à rede de
abastecimento.
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Fig. 25: Fontes de água doméstica

A figura 26 apresenta as principais fontes de energia utilizadas pelos AFS inquiridos. Esta só
confirma que o carvão (60%) ainda é a principal fonte de energia para a confecção dos
alimentos nas duas cidades. Segue‐se a lenha e o gás (19% e 13%, respectivamente).
Comparando com os resultados de 2008, notou‐se uma ligeira redução da utilização do
carvão e do gás (63,5% e 14,1%, respectivamente, em 2008) e um aumento considerável do
uso da lenha (14,1%, em 2008). Isto pode ser um indicador da redução do poder de compra
das famílias.
Fig. 26: Fontes de energia dos AFs

A energia eléctrica para a confecção dos alimentos ainda é pouco usada, principalmente na
cidade da Matola (3%). Apesar de ser limpa, a energia eléctrica é considerada cara para boa
parte da população, principalmente nas principais cidades. Isto faz com que muitos AFS
recorram principalmente ao carvão, ou outras fontes mais baratas. Isto não só acontece nas
áreas suburbanas e periurbanas, mas também nas áreas centrais. A economia informal, da
qual vive a maior parte destes agregados familiares, não permite o uso da electricidade e do
gás; para usar esta última, o utente tem que comprar a botija de gás a cerca de 600 a 700
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meticais numa única vez e os rendimentos do emprego informal são diários, muitas vezes
abaixo desse valor. Além de que o custo do electrodoméstico para usar estas fontes continua
fora do alcance duma parte considerável desta população.
A grande maioria (74%) dos AFS entrevistados, usa a electricidade para iluminação (fig. 26).
Como alternativa, o petróleo está bastante presente, principalmente na cidade da Matola,
onde 31% dos AFS inquiridos declarou usar esta fonte.
O tipo de saneamento doméstico mais usado é o que recorre à latrina melhorada (32%),
seguido da latrina não melhorada ou buraco a céu aberto (31%); a casa de banho com sanita,
autoclismo e fossa séptica apenas é usada por 21% dos AFs inquiridos.
Em 2010, o número de famílias a usarem latrina não melhorada aumentou em relação a
2008 (31% contra 22%); contrariamente ao que sucedia em 2008, na Matola há mais famílias
a usarem latrina não melhorada (38%) do que em Maputo (28%).
4.3. Condição da habitação
A maioria (84%) dos AFS entrevistados reside em casa própria; na cidade da Matola este
valor é ligeiramente superior ao de Maputo (86% e 82%, respectivamente). Dos que não
possuem casa própria, a situação mais frequente é a de residirem em casa arrendada sem
contrato, tanto em Maputo como na Matola (8% e 5%, respectivamente). Uma parte
considerável dos inquiridos na Matola não pagam a renda, vivendo em casa de familiares
(6%), cedida ou emprestada temporariamente (1%).
Material de Construção

Maputo

Matola

Total

Cobertura da casa (em %)
Placa/cimento/laje de betão
Capim/colmo/palmeiras
Plástico
Chapas de zinco
Chapas de lusalite
Telha

9
0
1
87
3
0

3
1
0
92
3
0

6
1
1
89
3
0

64
0
16
0
2
19

76
1
10
0
3
9

Paredes/Alvenarias (em %)
Blocos de cimento/tijolo
Terra batida/barro ou matope
Bambu/caniço/palmeiras
Plástico
Madeira/zinco
Pedra

86
1
6
0
4
2

A tabela acima mostra que a maior parte das casas dos AFs inquiridos são de construção
convencional, usando blocos ou tijolos para as paredes e chapas de zinco para a cobertura.
26

V. ESTABILIDADE
5.1. Reservas Alimentares
Em 6% dos AFs inquiridos, a principal fonte de cereais é a produção própria. Para 52% desses
AFs, a produção duraria somente um mês, com maior destaque para as mulheres (53%) e
para os idosos (50%); para 17%, a reserva duraria dois a três meses e cerca de 26% já não
tinham stock na altura da entrevista. Isto sublinha que a principal fonte de cereais é a
compra.
Comparando com 2008, observou‐se uma duplicação dos AFs que usam a auto‐produção
como a principal fonte de cereais, pois naquele ano este valor ficou nos 3% dos inquiridos.
5.2. Posse de bens
Os bens que o AF possui, tanto os produtivos como os não produtivos, podem constituir um
importante indicador para medir a capacidade produtiva e de saída ou resistência à
insegurança alimentar dos AFs. Em relação aos bens do AF, fez‐se uma categorização de
acordo com o número de bens diferentes, como se apresenta a seguir:
 Pobre em bens ‐ 0 a 4 diferentes tipos de bens;
 Médio em bens ‐ 5 a 9 diferentes tipos de bens;
 Rico em bens ‐ 10 ou mais diferentes tipos de bens.
De acordo com esta categorização, verificou‐se que 65% dos AFs entrevistados encontram‐se
na categoria de “rico em bens”, valor próximo do encontrado em 2008 (69,7%) mas que
mostra uma tendência para a redução deste grupo. Esta tendência é reforçada pelo facto de
na categoria de pobre em bens encontramos cerca de 8% dos AFs o que representa o dobro
dos AFs encontrados em 2008 (4,2%). Comparando as duas cidades, nota‐se claramente que
os AFs com mais bens se encontram na cidade de Maputo (rico em bens 71%), enquanto na
Matola não chegam aos 60% (58%).
Cerca de 59% de AFs chefiados por idosos e 52% de AFs chefiados por mulheres encontram‐
se na categoria de ricos em bens. Contudo uma percentagem considerável nestes dois
grupos também está no grupo de pobre em bens (10% chefiados por idosos e 13% chefiados
por mulheres).
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Fig. 27: Categorias de posse de bens

Estes dados devem ser vistos com algum cuidado pois depende dos bens que são
considerados essenciais, ou seja, os bens produtivos que o AF possui e que possa ajudar a
sair de uma situação de crise (choque). Os resultados mostram que em 2010 mais AFs
venderam bens (9%) do que em 2008 (3%). Cerca de 10% dos AFs da cidade da Matola
declararam ter vendido parte dos seus bens e na cidade de Maputo perto de 7%.
Os AFs chefiados por adultos venderam mais bens em relação aos outros AFs chefiados pelos
outros grupos etários. E como razões para a venda dos bens, os AFs apontaram a
necessidade de compra de alimentos (26%) como principal razão, seguido da necessidade de
pagamento das despesas diárias dos AFs (22%) e a terceira razão foi a necessidade de pagar
dívidas (13%). Isto reflecte o impacto que a subida dos preços dos alimentos está a ter sobre
o modo de vida dos AFs e ocorre de igual modo sobre os AFs nas duas cidades e em todos os
grupos etários dos chefes dos AFs.
5.3. Principais choques
Dos AFs entrevistados, 16% declararam ter sofrido algum tipo de choque3 que terá afectado
o AF nos últimos 12 meses. Esta percentagem não difere muito da de 2008 (17,7%). Os
choques fizeram‐se sentir mais nos AFs da cidade da Matola (17%) do que na de Maputo
(15%).

3
Choque refere-se a uma situação fora de comum que o AF possa estar ou ultrapassou e que afectou o
funcionamento normal do AF.
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Fig. 28: Principal choque sofrido pelos AFs

Os principais tipos de choques sofridos pelos AFs foram:
9 Aumento de preço dos alimentos (31%);
9 Perca de emprego de membros do AF (17%)
9 Morte do chefe do AF (13%); e
9 Doença crónica no AF (12%).
Os choques acima descritos estão relacionados com a saúde e com a situação económica do
AF. Os choques têm afectado mais os AFs na cidade da Matola do que na de Maputo, mas,
no geral, seguem a mesma sequência acima descrita. Para os AFs chefiados por mulheres,
cerca de 30% afirmou que o principal choque foi a perda ou morte do chefe do AF nos
últimos 12 meses, seguido do aumento de preços (17%) e da doença crónica no AF (13%).
Considerando a idade do chefe do AF, constata‐se que entre os jovens e adultos o choque
que mais afectou foi a subida dos preços dos alimentos, enquanto para os velhos foi a morte
do chefe do AF.
Em 2008 apenas se destacaram choques relacionados com a saúde; este é mais um indicador
que aponta para a pressão que a subida dos preços está a ter no modo de vida dos AFs.
5.3.1 Impactos resultantes dos principais choques e estratégias para os enfrentar
Cerca de 80% dos AFs a afirmaram que os choques sofridos tiveram maior impacto na sua
capacidade de obter alimentos, 61% disseram que teve impacto directo na sua capacidade
de obtenção de receitas em espécie ou em dinheiro e para 40% os choques que sofreram
tiveram um impacto directo nos seus bens (perda de bens pelo AF).
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Fig. 29: Impacto do principal choque sobre os AFs

Olhando para as duas cidades, os AFs da cidade da Matola sofreram mais o impacto na sua
capacidade de obtenção de alimentos (92%), enquanto para cidade de Maputo este valor foi
de 69%. Tanto a perda de bens assim como a obtenção de receitas, tiveram mais impacto na
cidade de Maputo (46% e 66% respectivamente) do que na cidade da Matola (32% e
57%respectivamente).
A redução na receita familiar teve maior impacto nos AFs chefiados por Jovens (67%) do que
entre os adultos (59%); situação inversa se observa na obtenção de alimentos, pois este
impacto fez‐se sentir mais entre os AFs chefiados por adultos (86%, contra 76% dos jovens).
Comparando 2010 com a situação de 2008, os dados mostram que o impacto na obtenção
de receitas e de alimentos é similar, mas houve um agravamento na perda de bens, pelo que
se pode dizer que a situação piorou de 2008 para 2010.
Quanto às estratégias adoptadas pelas famílias para minimizar os impactos dos choques
sofridos, destacam‐se a mudança da dieta alimentar (47%) dos AFs que passaram a consumir
alimentos menos preferidos e mais baratos, seguido de gasto de poupanças (17%), que foi a
estratégia usada para minimizar o impacto da subida dos preços dos produtos alimentares.
Olhando para as duas cidades, a situação, em termos do uso de estratégias, é similar ao que
acontece no geral.
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Fig. 30: Principais estratégias adoptadas para minimizar o impacto dos choques

A mudança da dieta alimentar foi mais usada na cidade da Matola (55%) do que na cidade de
Maputo (41%). O mesmo acontece quando olhamos para os gastos na poupança como
estratégia (24% na Matola e 11% em Maputo). A situação inverte‐se quando se usa como
estratégia pedir comida emprestada (11% em Maputo e 3% na Matola) e redução no número
de refeições (16% em Maputo e 7% na Matola).
5.4. Índice das estratégias de sobrevivência usadas pelos AFs
O índice das estratégias de sobrevivência (CSI4) mede o nível de stress alimentar que uma
família sofre, e baseia‐se no número e frequência de uso de cada tipo de acções de
mitigação levadas a cabo pelas famílias face à falta de alimentos; isto inclui modificação da
dieta alimentar, venda de bens e mudança no padrão de actividades laborais.
Para suprir as dificuldades de acesso aos alimentos, os AFs das duas cidades recorreram, nos
últimos 30 dias antes da realização do estudo, às seguintes estratégias de sobrevivência:
¾ Recurso a alimentos menos caros ou menos preferidos (82%);
¾ Redução do número de refeições diárias (67%); e
¾ Diminuição das quantidades nas refeições (60%).
Esta sequência de uso das estratégias de sobrevivência é a mesma de 2008, mas as
percentagens são diferentes, principalmente para o recurso a alimentos menos caros ou
menos preferidos, conforme se pode observar na tabela a seguir.
4

Copping Strategies Index
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Estratégias
Recurso a alimentos menos caros ou menos preferidos
Redução do número de refeições diárias
Diminuição das quantidades nas refeições

2008

2010

62,9%
62,1%
58,4%

82%
67%
60%

Em relação às duas cidades a sequência das estratégias continuam sendo quase as mesmas:
Tipo de Estratégia
Recorrer a alimentos menos caros ou menos
preferidos
Reduzir número de refeições por dia
Limitar quantidades nas refeições

Maputo Matola
76%
58%
50%

90%
80%
74%

Fig. 31: Estratégias de sobrevivência usados pelos AFs

O tipo de estratégias de sobrevivência adoptado pelos AFs aponta para uma situação em que
o rendimento familiar não é compatível com o preço dos produtos alimentares, apesar de
existir disponibilidade dos produtos nos mercados. Nessas condições os AFs procuram os
alimentos menos caros e/ou reduzem as quantidades das e nas refeições.
Comparando com o resultado de 2008, nota‐se que a percentagem dos AFs que recorrem às
estratégias de sobrevivência acima descritas, aumentou consideravelmente. Isto pode se
dever ao efeito da subida de preço dos produtos alimentares que se registou desde 2008.
Esta situação confirma o que se esperava em 2008, onde se previa que a situação tenderia a
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piorar devido a subida dos preços.
Estes resultados mostram que de Novembro de 2008 a Novembro 2010 os riscos de
vulnerabilidade aumentaram consideravelmente. O número de AFs vulneráveis está a
aumentar porque a renda familiar não está a acompanhar a tendência da subida dos preços
e devido a outros factores que influenciam em grande medida a vulnerabilidade dos AFs.
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VI. ADEQUAÇÃO
6.1. Índice de consumo alimentar (FCS)
A qualidade da dieta alimentar medida pelo Índice de Consumo Alimentar (FCS) é um
indicador com dois propósitos: (i) avaliar a qualidade da dieta como indicador dos problemas
nutricionais no agregado familiar; (ii) como indicador proxi do estado socioeconómico, i.e. AF
com uma má qualidade de dieta é altamente relacionado com um estado sócio ‐ económico
baixo. Mudanças na qualidade da dieta são utilizadas para avaliar as tendências no estado de
segurança alimentar do AFs.
Para a sua medição, considera‐se um período de 7 dias onde os AFs indicam o tipo e a
frequência de consumo por grupos de alimentos. O sistema de classificação é feito utilizando
valores diferentes para os grupos de alimentos baseado na densidade nutricional dos
mesmos, conforme se apresenta na tabela que se segue.
Itens Alimentares
1

Milho, farinha de milho, arroz, mapira, pão e ouros cereais

2

Mandioca, batata Reno e doce

3

Feijão, ervilha, amendoim e castanha de caju

4

CSB

5

Vegetais e folhas

6

Frutos

7

Bife, cabrito, aves, porco, ovos e peixe

8

Grupo de Alimentos

Peso

Cereais e tubérculos

2

Leguminosas

3

CSB

2.5

Vegetais

1

Frutos

1

Carne e peixe

4

Leite, iogurte e outros

Leite

4

9

Açúcar e produtos açucarados

Sugar

0.5

10

Óleo, gorduras e manteiga

Óleo

0.5

O consumo dos AFs é classificado como “pobre”, “moderado” (borderline) ou “aceitável”, de
acordo com o tipo de produtos consumidos e frequência, como se apresenta:
•

Consumo “pobre” – usam diariamente apenas produtos correspondentes aos itens 1
e 2 da tabela (cereais e tubérculos). O seu FCS é ≤ 21. São AFs com insegurança
alimentar extrema;

•

Consumo “moderado” (borderline) – usam diariamente cereais e vegetais e, quatro
vezes por semana, usam leguminosas e óleo. O FCS é > 21 e < 35;

•

Consumo aceitável – uso dos restantes itens alimentares. FCS ≥ 35.
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Com base neste modelo, os dados do presente estudo mostram que, usando os novos itens
alimentares5, cerca de 94.7% dos AFs inquiridos estão na categoria dos que têm um
consumo alimentar aceitável (FCS ≥ 35), não existindo diferença em relação a 2008 (93,9%).
Entre as duas cidades nota‐se que a da Matola tem menos AFs nesta categoria (92%) do que
a de Maputo (97%).
Esta situação deteriora‐se quando não consideramos os novos itens alimentares, onde cerca
de 10% dos AFs se encontram na categoria “moderado”, percentagem similar à de 2008.

Fig. 32: Índice de Consumo Alimentar (FCS)

A situação não se altera em nada quando se faz a análise por grupos etários dos chefes dos
AFs, conforme se pode ver pelo gráfico da figura 32. Em todo caso (considerando ou não os
novos itens alimentares), nota‐se uma situação um pouco mais desfavorável para os AFs
chefiados por idosos (60 + anos).
Fig. 33: Índice de Consumo Alimentar (FCS), por grupo etário do chefe do AF

5
De acordo com o PMA, para a vulnerabilidade urbana, consideram-se novos itens alimentares os seguintes:
miudezas, coco e sementes. Alem disso, produtos como o pão, massas, arroz, batata reno e folhas, foram
utilizados como um outro grupo de novos itens. Estes produtos foram extraídos do IOF.
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Face aos dados, pode considerar‐se que, a nível das duas cidades, existe um bom consumo
alimentar. Isto poderá estar relacionado com o facto de existir uma boa disponibilidade e
diversidade de alimentos a que os AFs têm acesso, apesar dos diferentes constrangimentos
apresentados por outros indicadores.
A situação referida anteriormente é reforçada pelo facto de entre os AFs chefiados por
mulheres apenas 3% terem um consumo pobre, na cidade de Maputo, e 5% na da Matola. O
mesmo acontece quando olhamos para os AFs chefiados por idosos, onde 4% na cidade da
Matola e 5% na cidade de Maputo têm consumo pobre, quando não são considerados os
novos itens alimentares.
Em termos da frequência de dias que se consome cada produto, destacam‐se: o pão e o
arroz, com uma frequência média de 5 dias por semana; os vegetais e folhas com 4 dias; o
milho, a farinha de milho e o peixe com 2 dias; com frequência de 1 dia por semana
destacam‐se as carnes vermelhas, as aves, a batata‐reno, o feijão, os ovos, o leite/iogurte e a
massa. Os produtos que não foram consumidos com frequência pelos AFs nos últimos 7 dias
antes da realização do inquérito foram o peixe seco, carne de porco, miudezas, CSB (mistura
da farinha de milho e a soja), gergelim e abóbora. Neste aspecto não se observam diferenças
entre as duas cidades.
Por isso, quando aumentam os preços de produtos de maior frequência de consumo, como
pão, arroz e vegetais influenciam rapidamente o acesso pelos AFs e alteram o padrão de
consumo dos mesmos.
A situação das categorias de consumo, com e sem os novos itens alimentares por área de
residência, é a que se apresenta na tabela a seguir.
Áreas administrativas onde se destaca uma determinada categoria de consumo alimentar
Tipo de consumo

Cidade

Consumo pobre

Consumo
moderado

Maputo

DM
KaMubucwana
3,4%

Matola

PA da
8,4%

Maputo

DM
KaMubucwana
0,5%

Matola

PA do Infulene PA da
1,7%
11,4%

Sem novos itens
alimentares

Com novos itens
alimentares

Consumo
aceitável

DM
KaMavota DM Nlhamanculo
10,7%
94,8%

Matola PA da
18,6%

Matola PA da Machava
93,2%

DM
DM Nlhamanculo
KaMubucwana
3,5%
98,1%
Matola PA da Machava
97,2%
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6.2. Mudanças nos padrões de consumo alimentar
Os resultados desta avaliação indicam que 64,9% das famílias inquiridas consumiram os dois
cereais considerados (arroz e milho/farinha de milho), durante os últimos 2 anos. Isto
representou uma redução substancial comparativamente à ronda de Outubro de 2008
(81,5%). Em contrapartida, aumentou de 15% para 29,6% a proporção de AFs que consumiu
somente arroz, e de 3,5% para 5,5% a que usou apenas milho/farinha de milho.
Tal como na ronda de Outubro de 2008, continua havendo famílias ajustando seus hábitos
alimentares devido a vários constrangimentos. Nesta ronda, 21,2% dos A.F disse que
aumentou o consumo de arroz, enquanto 7,7% passou a consumir mais milho/farinha de
milho. Dos que passaram a consumir mais arroz, 48,8% disse que é por falta de tempo para
processar milho, 24,4% devido à subida do preço do milho/farinha de milho, e 18,5%
apontou como razão a falta de milho no mercado. Os restantes 8,3% indicaram outras
causas. Para 91,3% daqueles que aumentaram o consumo de milho/farinha de milho, a
subida do preço do arroz foi a razão principal.
A farinha de milho consumida pelos AFs é adquirida de duas formas: obtêm o milho em grão
e processam‐no em casa ou no moinho, ou adquirem‐na já processada. Nos últimos 12
meses apenas 3,7% dos AFs mudou a sua forma de obtenção de farinha de milho, sendo que
2,9% passou a comprar farinha de milho e 0,8% passou a comprar milho em grão.
O consumo de pão também foi dinâmico nos últimos 2 anos. Ao todo, 31,5% dos AFs mudou
a quantidade de pão consumida, sendo maior o número daqueles que reduziram o consumo
(19,6%) do que os que aumentaram (11,9%). A principal razão para a redução do consumo
foi a subida do preço do pão (72,3%) e aumento de membros no AF (7,2%). Enquanto para
algumas famílias o aumento do tamanho do AF causa uma redução no consumo de pão, para
outras famílias provoca aumento. Essa foi a razão indicada por 63,6% dos AFs que aumentou
este consumo.
A subida de preços de arroz e milho/farinha de milho não só causou mudanças no consumo
de cereais, a principal fonte de carbohidratos, como também reduziu o consumo de
produtos ricos em outros nutrientes necessários para uma dieta equilibrada, entre eles a
carne, frango, ovos, peixe, leite, cebola, alho e derivados de cereais enriquecidos, como
esparguete. Nesta ronda, 39% dos AFs baixou o consumo de outros produtos devido ao
aumento de preços do arroz e milho/farinha de milho (40% em Outubro de 2008). A situação
é semelhante nas duas rondas. Metade destes AFs reduziram o consumo de produtos com
alto teor de proteínas (carne, frango, ovos e peixe), e cerca de um em cada quatro AFs
baixou o consumo de produtos processados na indústria (manteiga, queijo, leite e iogurte).
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Fig. 34: Redução no consumo de produtos de qualidade

Outro efeito da subida de preços dos cereais básicos é o aumento no consumo de produtos
de baixa qualidade, ou seja, pobres em proteínas e outros nutrientes. Ao todo, 13% dos AFs
aumentou o consumo de outros produtos para compensar a redução no consumo de arroz e
farinha de milho, entre os quais 55% subiu o consumo de mandioca e batata‐doce, 24%
aumentou consumo de pão (33% em Maputo e 14% na Matola), e os restantes 21%
aumentou o consumo de outros produtos.
Fig. 35: Fonte de produtos alimentares

O poder de compra dos AFs pode ser avaliado através da quantidade comprada ou unidade
de compra usada. Uma avaliação da duração dos alimentos comprados pelos AFs (milho em
grão, farinha de milho, arroz, amendoim, feijões e óleo alimentar) mostra que perto de 60%
dos A.F compra arroz para um período longo, 1 mês ou mais, enquanto para a farinha de
milho 36% compra uma quantidade para apenas uma refeição. As compras de amendoim e
feijões tem o mesmo padrão, a maioria compra para uma refeição (Fig. 36).
38

Fig. 36: Duração da quantidade comprada dos alimentos

Quanto a unidades de compra, nota‐se diferença entre produtos. Para o milho em grão e
arroz observa‐se que a maioria prefere unidades maiores (latas de 20 litros para o milho em
grão e sacos de 25 kg a 50 kg para o arroz). O cenário muda consideravelmente quando se
trata de feijões e amendoim, para os quais a unidade de compra mais comum é a caneca
(60% dos AFs para os dois produtos). Para o óleo alimentar, a medida mais comum é o litro
(Fig. 37). Este padrão não varia muito entre as cidades. Em geral continua o mesmo padrão
verificado na ronda de Outubro de 2008, embora com alguns pequenos aumentos e
diminuições em alguns itens.
Fig. 37: Unidade actual de compra de alimentos

6.3. Ajudas e assistência
Do total dos inquiridos, 16% declararam receber apoios em dinheiro e 17% disseram receber
apoios em comida de amigos e familiares (estes valores são iguais aos observados em 2008 ‐
16%). Os que mais beneficiam com estes apoios são os AFs chefiados por adultos (57%, tanto
em dinheiro como em comida). Esta situação tem maior destaque na cidade da Matola, pois
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dos 17% que receberam comida, 60% dos AFs são chefiados por adultos, contra 52% em
Maputo.
Cerca de 13% dos AFS entrevistados afirmaram ter recebido algum tipo de crédito nos
últimos 6 meses. Na cidade de Maputo os AFs receberam mais crédito (15%) do que na
cidade da Matola (11%). Dos AFs que receberam algum crédito, 49% beneficiaram de crédito
bancário e 28% do xitique. Em relação ao crédito bancário, este foi mais evidente na Matola
(56%, contra 45% na cidade de Maputo). Estes foram aplicados principalmente em negócios
(31%) e construção de casa (28%). Houve um aumento significativo do crédito concedido aos
AFS nas duas cidades, em relação a 2008.
6.4. Tipo de assistência considerado mais adequado para os mais vulneráveis
Dos AFs inquiridos, cerca de 60% prefere, como tipo de assistência mais adequada para as
pessoas mais vulneráveis, a criação de emprego/trabalho, porque:
9 Melhora a capacidade de resolver os problemas (43%);
9 Pode satisfazer as necessidades sazonais (26%); e
9 Mais seguro (23%).
A assistência em alimentos, apenas foi escolhida por cerca de 21% dos AFs entrevistados e
foram apontadas as seguintes razões para a escolha:
9 Resolve a falta de alimentos do AF (78%)
9 Preços dos alimentos muito altos (9%); e
9 Mais difícil roubar alimentos (6%).
Apenas 19% dos AFs optou pelo apoio em dinheiro como melhor assistência aos mais
vulneráveis e como razões apontaram o seguinte:
9 Poder comprar alimentos e outros produtos (38%);
9 Poder comprar bens (28%); e
9 Poder usar para outras despesas (14%).
Apesar de a ordem de preferência ser igual entre as duas cidades, ela apresenta graus de
escolha bastante diferentes, pois enquanto na de Maputo 70% consideram o
emprego/trabalho como a melhor estratégia, na da Matola este valor é de apenas 47%. O
dinheiro e os alimentos são mais preferidos, como estratégia, na cidade da Matola (28% e
26%, respectivamente), do que na de Maputo (13% e 17%).
A ordem de preferência é semelhante à observada em 2008, mas reduziu o peso dos que
preferem o emprego/trabalho (68,7% em 2008) e aumentou os que preferem assistência em
alimentos (18,4% em 2008) e em dinheiro (13,0% em 2008). Esta tendência de mudança de
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opinião em relação ao tipo de assistência preferida, pode estar relacionada com o aumento
dos preços dos produtos alimentares, associado ao facto de que os rendimentos do
emprego/trabalho não acompanham esse aumento.

Fig. 38: Tipo de assistência considerado mais adequado para os mais vulneráveis

VII. ANÁLISE DE VULNERABILIDADE E CLASSIFICAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR
Com base em três variáveis, e usando as Técnicas de Análise de Variáveis Agrupadas (Cluster
Analysis Techniques), foram criados grupos de segurança alimentar, a partir dos dados do
inquérito realizado nas cidades de Maputo e Matola. As três variáveis usadas foram:
¾ Índice de Consumo Alimentar (Food Consuption Score ‐ FCS) – Mede a segurança
alimentar corrente. Permite comparar a diversidade alimentar entre grupos, assim
como é usado para estabelecer uma referência de qualidade da dieta com a qual se
comparam estes grupos. Pesquisas têm demonstrado que a diversidade e a
frequência da dieta alimentar são bons indicadores para medir a segurança alimentar
dos AFS Valores altos do índice de consumo alimentar significam grande diversidade
alimentar;
¾ Número de diferentes tipos de bens – Mede a riqueza em bens, ou a segurança
alimentar potencial/futura do AFS A riqueza em bens é definida com base no número
de diferentes tipos de bens produtivos e/ou não produtivos que são propriedade do
AFS;
¾ Índice de estratégias de sobrevivência (Coping Strategies Índex ‐ CSI) – Mede o
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“stress” dos AFS em relação à segurança alimentar, assim como a frequência e a
severidade das medidas tomadas pelos AFS para responder a situações de carência
de produtos alimentares. Valores baixos de CSI significam “stress” reduzido a nível do
AFS e, por isso, melhor segurança alimentar.
Este método de análise agrupa AFs que apresentam níveis similares das variáveis
seleccionadas. Os dados do presente estudo permitem a formação dos seguintes 6 grupos de
AFs:
•

Grupo com segurança alimentar excelente – 25% do conjunto do universo inquirido.
FCS = 86; diferentes tipos de bens = 15; CSI =12

•

Grupo com segurança alimentar muito boa – 34%
FCS = 54; diferentes tipos de bens = 12; CSI =14

•

Grupo com segurança alimentar boa – 15%
FCS = 67; diferentes tipos de bens = 11; CSI =45

•

Grupo com segurança alimentar boa, mas com algum “stress” – 13%
FCS = 42; diferentes tipos de bens = 8; CSI =51

•

Grupo com segurança alimentar boa, mas com “stress” alto – 9%
FCS = 50; diferentes tipos de bens = 8; CSI =88

•

Grupo com insegurança alimentar – 5%
FCS = 49; diferentes tipos de bens = 7; CSI = 131.

Os resultados acima indicam que a grande maioria dos AFs do universo inquirido se
encontram numa situação de segurança alimentar, sendo que cerca de 59% tem uma
segurança alimentar boa a excelente, percentagem superior à de 2008 (31%).
Grupo com insegurança alimentar – Este grupo caracteriza‐se por ser formado por AFs:
•
•
•
•
•
•
•

Com 5 membros, em média;
51% chefiados por mulheres e 18% por idosos;
23% têm, pelo menos, um membro portador de deficiência e 18% um membro com
doença crónica;
33% consomem água de fontes impróprias;
26% são pobres em bens;
32% sofreram um choque nos últimos 12 meses antes da realização do estudo;
12% perderam um membro nos últimos 6meses.

Grupo com segurança alimentar boa, mas com “stress” alto – Este grupo é constituído por
AFs com:
•

5 membros, em média;
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•
•
•
•
•
•

50% chefiados por mulheres e 17% por idosos;
16% com , pelo menos, um membro portador de deficiência e 15% com um membro
com doença crónica;
30% com consumo de água de fontes impróprias;
19% pobres em bens;
29% foram afectados por choques nos últimos 12 meses;
17% perderam um membro nos últimos 6 meses.

Grupo com segurança alimentar boa, mas com algum “stress” – Neste grupo os AFs
caracterizam‐se por:
•
•
•
•
•
•
•

5 membros, em média;
41% chefiados por mulheres e 29% por idosos;
24% com , pelo menos, um membro portador de deficiência e 20% com um membro
com doença crónica;
34% com consumo de água de fontes impróprias;
21% pobres em bens;
19% foram afectados por choques nos últimos 12 meses;
14% perderam um membro nos últimos 6 meses.

Grupo com segurança alimentar boa – Neste grupo os AFs caracterizam‐se por:
•
•
•
•
•
•
•

5 membros, em média;
32% chefiados por mulheres e 15% por idosos;
16% com , pelo menos, um membro portador de deficiência e 8% com um membro
com doença crónica;
36% com consumo de água de fontes impróprias;
4% pobres em bens;
17% foram afectados por choques nos últimos 12 meses;
14% perderam um membro nos últimos 6 meses.

Grupo com segurança alimentar muito boa – Neste grupo os AFs caracterizam‐se por:
•
•
•
•
•
•
•

5 membros, em média;
29% chefiados por mulheres e 15% por idosos;
10% com , pelo menos, um membro portador de deficiência e 11% com um membro
com doença crónica;
32% com consumo de água de fontes impróprias;
5% pobres em bens;
14% foram afectados por choques nos últimos 12 meses;
6% perderam um membro nos últimos 6 meses.

Grupo com segurança alimentar excelente – Neste grupo os AFs caracterizam‐se por:
•

5 membros, em média;
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•
•
•
•
•
•

23% chefiados por mulheres e 11% por idosos;
10% com , pelo menos, um membro portador de deficiência e 7% com um membro
com doença crónica;
19% com consumo de água de fontes impróprias;
0% pobres em bens;
9% foram afectados por choques nos últimos 12 meses;
13% perderam um membro nos últimos 6 meses.

44

VIII. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os resultados do presente estudo revelam uma situação crítica dos jovens. Perto de metade
(43%) destes não trabalha (provavelmente uma pequena parte esteja a estudar), e dos 57%
que exercem alguma actividade remunerada, a maioria fazem‐no no sector informal.
Um outro aspecto que merece destaque é o uso excessivo de lenha e carvão nas duas
cidades. Os dados do presente estudo mostram que o uso destas duas fontes de energia
(para a confecção de alimentos) ainda é muito elevado.
Os resultados do estudo indicam que há uma situação evidente de vulnerabilidade, contudo
alguns agregados familiares têm encontrado diversas estratégias para suprir as suas
necessidades em alimentação e aquisição de alguns bens não alimentares. Porém, estas
famílias têm vivido situações de “stress” para conseguir pagar as suas despesas quotidianas,
principalmente em alimentação, transporte e energia, que têm vindo a aumentar a cada ano.
O aumento dos preços dos produtos alimentares e a perda de emprego dos membros dos
AFs afectou muito a rotina normal dos AFs e esta situação levou‐os a procurar estratégias
para minimizar o impacto dos choques sofridos. De todas as estratégias adoptadas, a
mudança na dieta alimentar foi a que se destacou mais; os AFs passaram a consumir
alimentos menos preferidos e mais baratos apesar de existir disponibilidade nos mercados
mais próximos. Os dados do presente estudo revelam ainda que uma parte considerável dos
AFs entrevistados continua a usar poupanças e vender bens para minimizar os choques. Uma
outra questão preocupante é o consumo de alimentos pobres em proteínas e carbohidratos.
8.1. Vulnerabilidade urbana
As análises indicam uma ligeira melhoria, em alguns aspectos, quando se faz a comparação
com os resultados de 2008. O estado de saúde dos membros dos agregados familiares, nas
duas cidades em estudo; melhorou de 18% (em 2008) para 3% (em 2011) dos AFs tinham
pelo menos uma pessoa doente há menos de três meses; o mesmo aconteceu com as
famílias que tinham pelo menos uma pessoa doente mais de três meses, tendo passado de
12% para 3% de AFs.
A situação social das crianças teve uma ligeira melhoria, pois em 11% dos AFS vive, pelo
menos, uma criança órfã de um dos progenitores, contra 15% em 2008. Apesar de a redução
ser pequena, ela pode favorecer positivamente a vulnerabilidade.
A proporção dos AFs que têm o salário como principal fonte de rendimento reduziu
consideravelmente, passando de 60% em 2008, para 45% em 2010. As actividades informais
acumuladas6, constituem a fonte de renda fundamental para 39% dos AFs entrevistados. As
actividades informais têm sido a estratégia mais usada para suprir as necessidades
quotidianas de grande parte das famílias moçambicanas, principalmente nas principais
cidades; Maputo e Matola não fogem à regra.
6

Pequenos negócios, comércio informal e trabalho eventual.
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O presente estudo mostra que a prática da agricultura ainda está bastante presente nas duas
áreas urbanas, mas com particular destaque para a cidade da Matola. O resultado desta
produção é destinado, maioritariamente, para o consumo familiar.
O consumo alimentar continua a poder ser considerado como bom nas duas cidades,
principalmente nos AFs chefiados por jovens e adultos, desde que se considerem os novos
itens alimentares. Como sucedeu em 2008, esta situação agrava‐se quando não são
considerados os novos itens alimentares.
No geral, a maioria dos inquiridos nas duas cidades encontram‐se numa situação de
segurança alimentar boa a excelente. Porém 30% das famílias entrevistadas encontram‐se
entre a segurança boa, mas com “stress” e a insegurança alimentar. Os grupos mais
vulneráveis são constituídos por agregados chefiados por mulheres e idosos, o que não
difere muito de 2008.
8.2. Efeitos do aumento dos preços
Em 2010 as despesas em comida, transporte e energia, foram as que mais aumentaram, em
relação ao ano anterior à realização deste estudo, pois a grande maioria dos AFs das cidades
de Maputo e Matola (79% e 83%, respectivamente), viu as suas despesas com comida
aumentadas em relação ao ano anterior. Comparando com 2008, as despesas em comida
aumentaram ligeiramente para 60% dos AF da cidade de Maputo e 58,8% da cidade da
Matola. Em relação ao transporte, mais de metade dos AFs (69% para cidade da Matola e 60
para Maputo) reportaram que houve aumento. No caso da energia a subida da despesa
ainda foi mais sentida, visto que 78% dos AFs da cidade de Maputo e 77% da Matola
declararam que houve um aumento. Um mês antes da realização do inquérito, os AFs
gastaram cerca de metade (51%) do seu rendimento em alimentação, 15% em energia para
iluminação e confecção de alimentos e 11% em transporte.
Os principais choques sentidos pelos AFs entrevistados estão relacionados com a saúde e
com a situação sócio‐económica. O choque mais reportado foi o aumento de preço dos
alimentos, que foi declarado por 31% dos inquiridos. Este choque foi maioritariamente
declarado por jovens e adultos. A perda de emprego foi declarada como choque em 17% dos
AFs inquiridos. Para os AFs chefiados por mulheres, o principal choque foi a morte do chefe
do AFS.
Em relação aos impactos dos choques sofridos, a maioria dos AFs inquiridos (80%) declarou a
redução da sua capacidade de obter alimentos como o principal impacto, com maior
destaque para a Matola. Uma parte considerável (61%) teve impacto directo na sua
capacidade de obtenção de receitas em espécie ou em dinheiro. As estratégias mais comuns
para minimizar o primeiro impacto foram a mudança da dieta alimentar e a redução do
número de refeições. Em relação à subida dos preços, a estratégia mais usada foi o gasto de
poupanças.
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8.3 Recomendações
A agricultura urbana contribui para a segurança alimentar da população a partir do seu
impacto nas acções contra a pobreza e a exclusão social na medida em que ela complementa
a renda dos AFs que se dedicam a essa actividade e fornece alimentos básicos que as famílias
não têm recursos para comprar no mercado. A agricultura urbana também contribui para a
segurança alimentar ao permitir o acesso da população a alimentos mais frescos e saudáveis
e ao possibilitar a diversificação da dieta alimentar.
A autoprodução de alimentos já foi uma prática comum nas cidades de Maputo e Matola, no
vale do Infulene. Esta passou a perder importância com a aceleração do processo de
urbanização. O aumento da densidade urbana e a substituição das machambas por
residências acarretaram uma drástica diminuição do acesso a solos urbanos cultiváveis.
Por isso, para prevenir situações de vulnerabilidade que possam vir a surgir, o Governo e
parceiros deviam começar a olhar a agricultura urbana, como uma fonte indispensável de
alimentação e para o rendimento dos AFs urbanos. Deviam‐se criar alternativas às acções
marginais, principalmente para os jovens e mulheres domésticas. Deviam‐se ensinar técnicas
agrícolas adaptadas à realidade urbana como, por exemplo, a utilização de recipientes
plásticos para a produção de viveiros e a transformação de lixo orgânico em composto para a
fertilização dos solos. Deviam‐se, igualmente, criar normas visando a melhoria das condições
da produção da agricultura urbana, através de créditos e políticas adequadas, assim o
produto nacional poderia ganhar espaço e tornar‐se competitivo pois, os consumidores
urbanos são muito exigentes quanto a qualidade do produto.
Depois de criadas estas condições, as cidades de Maputo e Matola em particular, e as de
Moçambique, no geral, poderiam minimizar a situação de alimentação básica; pois, além de
contribuir, na prática, para o meio ambiente e para a saúde da população (pois passa a
comer alimentos mais saudáveis e de boa qualidade), a agricultura urbana promove a
elevação da auto‐estima, melhora a qualidade de vida das pessoas com a formação de
microclimas, alimentação diversificada e criação de espaços verdes.
Recomenda‐se também que o governo monitorize a dinâmica dos mercados e dos preços
dos produtos alimentares básicos, de modo a permitir o consumo variado desses produtos
no seio dos AFS
O uso de combustível lenhoso ainda é muito alto, principalmente na cidade da Matola,
devido aos custos das fontes de energia limpas, que é alto para muitos AFs. Por isso, deviam
ser criados mecanismos para que os AFs tenham acesso aos fogões de baixo consumo de
lenha e carvão para a confecção de alimentos.
Deviam ser criados mecanismos de modo a reduzir situações de insegurança alimentar, com
vista à redução do uso de poupanças e de venda de bens como estratégias de sobrevivência.
Ao mesmo tempo é necessário introduzir, no seio dos AFs urbanos, uma educação alimentar
com vista a melhorar o aproveitamento dos produtos disponíveis nos mercados. Esta medida
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devia ser acompanhada pela introdução de novas culturas, de modo a permitir uma maior
diversidade no consumo alimentar.
Quanto a questão de emprego para os jovens devia‐se criar mecanismos que facilitem as
empresas privadas a contratarem mais trabalhadores de modo a reduzir o desemprego e
promover mais o auto emprego.
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