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1. INTRODUÇÃO
O presente ano de 2015 foi caracterizado por diferentes choques climáticos nomeadamente, chuvas
intensas e cheias em alguns distritos das regiões Centro e Norte e escassez de chuva em algumas
partes das regiões Centro e Sul do País. Estes choques causaram perda de bens, culturas em campo
e infra-estruturas afectando dessa forma a segurança alimentar e nutricional de alguns agregados
familiares. A avaliação de Maio de 2015 indicou que havia cerca de 137 mil pessoas em
insegurança alimentar aguda nas províncias de Gaza e Inhambane e cerca de 900 mil pessoas em
risco de entrar na situação de insegurança alimentar.
A presente época chuvosa está sendo caracterizada por escassez de chuvas na região Sul e em
algumas partes do Centro do país o que estado a causar atraso nas sementeiras, fraco
desenvolvimento das culturas, escassez de alimentos e de água para o consumo humano e
abeberamento do gado.
Devido a sazonalidade da produção agrária, o acesso a alimentos pelos agregados familiares
também é sazonal. O estudo de base de 2013 mostra que a partir de Outubro a proporção de
agregados familiares com dificuldades no acesso a alimentos suficientes tende a aumentar e atinge
o pico em Fevereiro do ano seguinte. Nesta base, o SETSAN faz a monitoria de segurança
alimentar e nutricional em Outubro para actualizar os resultados encontrados na avaliação de Maio
e desenhar cenários para os meses seguintes, isto é, até a próxima colheita. Neste sentido, o
SETSAN realizou uma monitoria de segurança alimentar e nutricional em Novembro de 2015,
com participação de diferentes sectores do estado moçambicano ao nível central e provincial,
parceiros como o Programa Mundial de Alimentação (PMA), Rede de Sistemas de Aviso Prévio
Contra Fome (FEWS NET) e Visão Mundial (WVI).
Adicionalmente a esta avaliação, em coordenação com o INAM e DNRH foi feita uma análise da
situação meteorológica e hidrológica da presente época chuvosa (2015/2016), assim como as
acções em curso e/ou planificadas para responder a situação actual da seca nos distritos afectados.
Foi ainda integrada no presente relatório a informação referente ao acesso a água e situação
nutricional das crianças.
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1.1 Objectivo
O objectivo geral desta missão foi de actualizar o estado de segurança alimentar e nutricional dos
agregados familiares no país nas zonas afectadas por choques climáticos, nomeadamente excesso
e escassez de chuvas, e cheias.
1.2 Objectivos específicos


Avaliar a situação de indicadores de SAN nomeadamente o acesso e consumo de alimentos
pelos agregados familiares;



Analisar situação meteorológica e hidrológica da presente época chuvosa (2015/2016);



Avaliar o impacto dos choques nas formas de vida dos agregados familiares;



Estimar a população na situação de insegurança alimentar aguda nas regiões afectadas.
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2. METODOLOGIA
A monitoria foi feita com base em Mapa 1: Distritos cobertos na monitoria de
Novembro de 2015
inquérito aos agregados familiares, aos
grupos focais e levantamento de preços ao
consumidor nos mercados das zonas
cobertas pelo inquérito. A amostra incidiu
sobre os distritos cobertos na avaliação de
Maio de 2015, totalizando 55 distritos
afectados por choques climáticos (cheias,
inundações, excesso e falta de chuva). Em
Gaza, Nampula e Niassa foram incluídos
alguns distritos além os da amostra de
Maio de 2015 (Mapa 1). Assim, os
resultados desta monitoria não são válidos
para a província inteira, mas sim para os
distritos afectados. O trabalho de campo
decorreu

na

primeira

quinzena

de

Novembro de 2015.

Além dos dados colhidos ao nível do agregado familiar, nesta versão apresenta-se o ponto de
situação da época chuvosa, situação hidrológica e de mercados para ajudar na medição dos efeitos
da seca na segurança alimentar e nutricional. A informação meteorológica é do INAM, a análise
de dados sobre situação hidrológica é feita pela Direcção de Recursos Hídricos. A análise de
mercados é feita com base em dados do SIMA/MASA.
O relatório começa por apresentar a situação meteorológica, hidrológica e mercados seguida dos
resultados do inquérito aos agregados familiares cuja estrutura segue a definição de segurança
alimentar e nutricional que inclui 5 pilares a saber: disponibilidade de alimentos, acesso, uso e
utilização, estabilidade e adequação. Os três últimos pilares não são desenvolvidos com
profundidade nesta ronda.
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3. SITUAÇÃO METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA
Antes da apresentação dos resultados da monitoria de Novembro de 2015, faz-se a análise da
situação meteorológica da presente época chuva, situação hidrológica e de mercados para
caracterizar o ambiente vivido nos últimos dias e permitir o desenho de cenários para os próximos
meses em termos de pessoas que podem ser afectadas pela insegurança alimentar aguda.
3.1 Situação Meteorológica
Avaliação Meteorológica de Outubro-Novembro-Dezembro de 2015
O período Outubro-Novembro-Dezembro (OND) de 2015 (Mapas 2 e 3) foi caracterizado por
ocorrência de chuvas irregulares (escassez) em quase todo o país, com maior incidência nas
zonas sul e centro, que de certo modo afectou o início da actividade agrícola e os escoamentos
dos rios. Apesar desta situação, houveram regiões isoladas das províncias de Inhambane,
Zambézia e Niassa, que registaram excessos de precipitação e causaram destruição de algumas
infraestruturas económicas e sociais.

Mapa 2: Precipitação registada no período de
OND 2015

Mapa 3: Desvio de precipitação no período de
OND 2015
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Previsão climática sazonal para o período JFM 2016
Mapa 4: Actualização da previsão climática A previsão climática sazonal correspondente
sazonal para JFM 2016
ao período de Janeiro à Março de 2016 (JFM)
para

o

país

aponta

para

uma

maior

probabilidade de ocorrência de:
a) chuvas normais com tendência para acima
do Normal para toda a extensão da
Província de Cabo Delgado e Nampula, a
parte norte-nordeste, centro a sueste da
Província de Niassa e a parte norte da
Província da Zambézia junto a Província de
Nampula.
b) chuvas normais com tendência para abaixo
do normal para as províncias da Tete,
Manica, Sofala, Inhambane, Gaza, Maputo
e a parte centro a sul da Província da
Zambézia.

3.2 Situação hidrológica
3.2.1 Humidade do solo

As bacias do Maputo, Umbeluzi, Incomati, Limpopo, Inharrime, Save, foram caracterizado por
índice de humidade muito baixo. A parte Sul da bacia do Búzi, Sul da bacia do Zambeze, os solos
foram caracterizados por índices de humidade baixo.
As bacias do Mutamba, Inhanombe, Govuro, Centro e Norte do Búzi, Pungoé, Norte da bacia do
Zambeze e costeiras da Província de Nampula e Montepuez, os solos foram caracterizados pelo
índice de humidade moderado.
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Nas bacias do Licungo, Lúrio, Messalo e Rovuma, os solos apresentaram índices de humidade alto
a muito alto (Mapa 5).

Mapa 5: Hunidade de solo

3.2.2 Desvio de escoamentos
Através da análise gráfica foi possível verificar que o presente ano hidrológico nas bacias
hidrográficas da região Sul do País é atípico, onde os escoamentos situam-se muito abaixo dos do
ano médio, abaixo dos anos secos 1991-1992 e de El-NINO 1997-98 (Fig. 3.2.1 - 4).
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Fig. 3.2.1: Anomalias dos escoamentos para
a bacia do Maputo em Madubula (a)

Fig. 3.2.2: Anomalias dos escoamentos para
as bacias do Incomati em Ressano Garcia
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Fig. 3.2.3: Anomalias dos escoamentos para
a bacia Incomati em Magude
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Fig. 3.2.4: Anomalias dos escoamentos para
a bacia do Limpopo em Combumune
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Na região Centro, sobretudo na bacia do Zambeze, onde a humidade do solo classifica-se como
sendo seco, as anomalias foram analisadas comparando o período em análise com os dois anos
transatos, devido a falta de uma série longa de dados históricos. A partir da análise estatística
conclui-se que os níveis de escoamento na sub-bacia de Luia situaram-se dentro dos padrões dos
dois anos em comparação a este período do ano. Para a sub-bacia do Shire os escoamentos
situaram-se abaixo dos anos em comparação (Figa 3.2.5 e Fig. 3.2.6).
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Fig. 3.2.5: Anomalias dos escoamentos para
a bacia do Zambeze em Luia

Fig. 3.2.6: Anomalias dos escoamentos para
a bacia do Zambeze Chire
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3.2.3 Enchimento das Albufeiras
a) Barragem dos Pequenos Libombos
Neste momento a barragem encontra-se ao nível de enchimento de 46 % correspondente a uma
cota de 40.5 m. Através de análises estatísticas e gráfica é possível observar que a barragem dos
Pequenos Libombos é capaz de satisfazer as demandas actuais estimadas em cerca de 10.5 Milhões
de m3/mês correspondendo a um caudal de cerca de 4 m3/s. Tomando as condições iniciais actuais
e considerando o ano de similaridade do El-NINO 1997/98, foi possível observar através da
projeção linear que até ao final da época chuvosa 2015/16, a barragem atingirá uma cota de 40.33
m, correspondente a um volume de armazenamento de 44.72%, a 2 metros abaixo da cota do ano
2014/2015. Importa realçar que o volume previsto satisfaz as demandas até ao início da época
chuvosa 2016/17.
b) Barragem de Corumana
Neste momento a barragem encontra-se ao nível de enchimento de 28% correspondente a uma cota
de 98.7 m. Através de análises estatísticas e gráfica é possível observar que o nível de
armazenamento da barragem, não irá satisfazer as demandas actuais estimadas em cerca de 29
Mm3/mês, correspondendo a um caudal de cerca de 11.14 m3/s. Tomando as condições iniciais
actuais e considerando o ano de similaridade do El-NINO 1997/1998, foi possível observar que
até a primeira semana de Julho de 2015/16, a barragem atingirá a cota de 95 m (cota do nível
morto), nível pelo qual a água não poderá ser descarregada pelos órgãos hidráulicos.
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c) Barragem de Massingir
Neste momento a barragem encontra-se ao nível de enchimento de 54% correspondente a uma cota
de 115.44 m, no seu estado normal de operação. Devido a inoperacionalidade dos descarregadores
do fundo, neste momento a Barragem regista um volume possível de se explorar de 5%. Através
de análises estatísticas e gráfica é possível observar que a Barragem de Massingir nas condições
actuais de operação não irá satisfazer a demanda de cerca de 78 Mm3/mês correspondendo a
um caudal de cerca de 30 m3/s até ao final da época chuvosa, se as condições meteorológica não
melhorarem.
d) Barragem de Cahora Bassa
Neste momento a Barragem encontra-se a um nível de enchimento de 61% correspondente a uma
cota de 321.2 m. Através de análise estatística e gráfica é possível observar que a barragem de
Cahora Bassa irá satisfazer as demandas actuais estimadas em cerca de 3.7 mil Mm3/mês
correspondendo a um caudal de cerca de 1450 m3/s até o início da próxima época chuvosa 2016/17.
3.3 Acesso a Água para Consumo Humano
A população coberta por serviços de abastecimento de água em Moçambique corresponde a apenas
51% (INE), o que está claramente abaixo dos níveis desejados. E tendo em conta a população rural
do País, só 52% desta tem acesso a serviços de abastecimento de água.
Os distritos cobertos pela monitoria de SAN de Novembro de 2015 coincidem com os distritos
considerados áridos e semiáridos do Norte, Centro e Sul do País que também são consideradas
zonas geográficas de complexidade hidrogeológica.
Sob ponto de vista de acesso a água potável (considerando 1 fonte para 300 pessoas), as tabelas
que se seguem dão o ponto de situação actual por regiões.
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Tabela 1: Acesso a água na região norte por distrito

Tabela 2: Acesso a água na região Centro por distrito
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Tabela 3: Acesso a água na Região Sul por distrito

Os aquíferos profundos da bacia sedimentar de Moçambique, a sul do Save, podem representar
alternativas válidas para resolver o problema local de falta de água, mas a qualidade (elevado nível
de salinidade) desta e as fracas condições de recarga dos aquíferos podem constituir obstáculos
inultrapassáveis.
A qualidade de água para o consumo humano, abeberamento do gado e para a rega é determinada
entre vários factores pelo nível de salinidade. O Mapa 6 apresenta a distribuição espacial dos níveis
de salinidade da água (medido pela condutividade eléctrica). Alguns distritos das províncias de
Inhambane, Gaza e Maputo província apresentam níveis de salinidade acima do recomendado para
o consumo humano (Fig. 3.3.1).
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Mapa 6: Distribuição dos níveis de salinidade de água no País

Fig. 3.3.1: Níveis de salinidade de água em alguns distritos
das províncias de Inhambane, Gaza e Maputo província
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4. RESULTADOS DO INQUÉRITO AOS AGREGADOS FAMILIARES
4.1 Disponibilidade de Alimentos
A disponibilidade de alimentos numa região é a soma da produção local e importações. Com base
em observações de mercado pode se concluir que, no geral, há disponibilidade de alimentos no
País. No entanto, relativamente a produção local, embora não havendo dados definitivos do
Inquérito Agrário Integrado, havia boas perspectivas de produção das principais culturas nas
regiões Centro e Norte do País e abaixo do planificado na região Sul. A produção local é a principal
fonte de alimentos para os agregados familiares cuja principal fonte de renda é a produção agrária.
Havendo disponibilidade de alimentos no País, seja de produção local ou proveniente de
importações, importa saber se todos os agregados familiares tem acesso a estes.
4.2 Acesso a Alimentos
Nas zonas rurais, onde a principal fonte de renda é agricultura, o acesso a alimentos pelos
agregados familiares é influenciado pela sazonalidade da produção agrária. Uma análise
comparativa entre Fevereiro, Maio e Novembro de 2015 mostra que em todos os distritos visitados,
a proporção de agregados familiares com dificuldades no acesso a alimentos tinha baixado de
Fevereiro para Maio como resultado das colheitas, subiu em Novembro a medida que a escassez
aumenta, e espera-se que se mantenha ou continue a subir até a próxima colheita.
Refira-se que na Província de Gaza, quase todos (99%) os agregados familiares afirmaram que
têm dificuldades no acesso a alimentos suficientes; e nas províncias da Zambézia e Tete é onde há
menor (54%) proporção de agregados familiares com dificuldade no acesso a alimentos
suficientes.
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Fig. 4.1: Percentagem de agregados familiares com dificuldades no acesso
a alimentos suficientes em Fevereiro, Maio e Novembro de 2015

Comparativamente ao estudo de base de 20131, os resultados deste inquérito sugerem que o acesso
a alimentos foi melhor em Dezembro de 2013 do que em Novembro de 2015 (Fig. 4.2). Há a
destacar os grandes aumentos observados em Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Manica, Sofala,
Inhambane, Gaza e Maputo província; e as pequenas variações registadas na Zambézia e Tete.

1

A comparação dos resultados desta monitoria com estudo de base de 2013 deve ser cautelosa pois a amostra do
estudo de base é estatisticamente válida ao nível da província, enquanto a desta monitoria é válida somente para os
distritos afectados por choques climáticos (excesso ou escassez de chuva, cheias).
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Fig. 4.2: Percentagem de agregados familiares com dificuldades no acesso
a alimentos suficientes em Dezembro de 2013 e Novembro de 2015

Relativamente as principais fontes de alimentos consumidos nos últimos sete dias anteriores ao
inquérito, os resultados mostram que a principal fonte de cereais é a compra no mercado, com
excepção das províncias de Tete e Manica onde predomina o consumo de cereais de produção
própria. Quanto as fontes de raízes e tubérculos, a situação muda consideravelmente em algumas
províncias, por exemplo, em Nampula 22% dos agregados familiares consumiam cereais de
produção própria, enquanto 52% consumia raízes de tubérculos de produção própria.
Fig. 4.3: Fonte de cereais consumidos na Fig. 4.4: Fonte de raízes e tubérculos
semana anterior ao inquérito
consumidos na semana anterior ao inquérito

O acesso a alimentos pelos agregados familiares também pode-se medir pelo lado do mercado.
Com efeito, a análise de preços de produtos agrícolas como, por exemplo, o grão de milho branco
indica que os preços praticados ao consumidor no segundo semestre de 2015 foram mais altos que
16

os observados em igual período de 2014 e em relação a média dos últimos 5 anos, nos mercados
das regiões Norte e Centro do País conforme apresenta a Fig. 4.5. Além de serem mais altos, estes
preços estão a subir a taxas mais altas, ou seja, com maior velocidade este ano, e tendo em conta
a sazonalidade da produção agrícola, os preços só poderão começar a cair a partir de Abril próximo.
Estes factos sugerem que a oferta deste cereal de produção nacional foi mais fraca em 2015 do que
nos últimos 5 anos. Quanto mais alto for o preço de um alimento, maior será a dificuldade para o
acesso a este alimento.
Fig. 4.5: Evolução de preços de milho ao consumidor em alguns mercados do Centro e Norte do
País
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4.3 Consumo Alimentar
Os dados sobre o consumo alimentar dos agregados familiares indicam que nos distritos visitados
em Niassa, Nampula, Zambézia, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo Província houve uma redução
substancial na proporção de agregados familiares com consumo adequado de Maio a Novembro
de 2015. Nos distritos visitados em Cabo Delgado, Tete e Manica houve melhorias no mesmo
período em análise. Tendo em conta o calendário da produção de culturas alimentares espera-se
que a situação prevaleça ou piore até a próxima colheita.
Comparativamente aos resultados do estudo de base de 2013 (Dezembro 2013), os resultados desta
monitoria sugerem que houve aumento na proporção de agregados familiares com dieta adequada
nas províncias de Nampula (27%), Tete (24%) e Manica (17%). Esta proporção caiu drasticamente
em Inhambane (47%), Maputo província (47%), Gaza (25%), Sofala (25%) e Niassa (18%).
Fig. 4.6: Percentagem de agregados familiares com
dieta adequada em Maio e Novembro de 2015

Os alimentos ricos em proteínas têm maior peso na pontuação do consumo alimentar, pelo que o
seu consumo influencia na qualidade da dieta. O consumo de proteína de origem animal varia
significativamente entre as províncias. Nas províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula,
Zambézia, Tete e Sofala o peixe é fonte mais importante de proteína de origem animal medido
18

pela proporção de agregados familiares que consumiram pelo menos uma vez na semana anterior
ao inquérito, enquanto na província de Manica e Gaza o consumo de carne vermelha e de aves foi
mais importante que o consumo de peixe. Nas províncias de Nampula, Zambézia, Tete e Manica
há maior proporção de agregados familiares consumindo peixe seco do que peixe fresco.
Fig. 4.7: Percentagem de agregados familiares Fig. 4.8: Percentagem de agregados familiares
que consumiram peixe pelo menos uma vez na que consumiram carne pelo menos uma vez na
semana anterior ao inquérito
semana anterior ao inquérito

A proporção de agregados familiares que consumiu feijões e amendoim no período em referência
foi relativamente mais baixa em Niassa e Sofala e mais alta em Tete e Manica. Em geral, as
províncias com menor proporção de agregados familiares consumindo peixe, carne, feijões e
amendoim têm menor proporção de agregados familiares com dieta adequada.
Fig. 4.9: Percentagem de agregados familiares que consumiram feijão
seco e amendoim pelo menos uma vez na semana anterior ao inquérito
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4.4 Estratégias de Sobrevivência
Para contrariar o impacto dos choques, os agregados familiares adoptam estratégias de
sobrevivência para manter ou reduzir o défice no consumo alimentar. As estratégias podem ser
associadas ao consumo alimentar como, por exemplo, reduzir o consumo de adultos em benefício
das crianças; como pode ser recorrendo a formas de vida atípicas, como por exemplo, a venda de
bens produtivos ou aumento da venda de animais o que pode levar a perda de todos os bens.
Fig. 4.10: Uso de estratégia de sobrevivência para cobrir
o défice de alimentos no agregado familiar

Os resultados desta avaliação indicam que em algumas províncias aumentou a proporção de
agregados familiares que estão a usar estratégias de sobrevivência consideradas de crise para cobrir
o défice de alimentos, com destaque para a Província de Gaza com 80% dos agregados familiares,
seguido de Sofala com 53% e Inhambane com 39%.
O consumo de alimentos não habituais é uma das estratégias usadas pelos agregados familiares
para cobrir o défice de alimentos. Na visita feita a Província de Inhambane, em Setembro último,
foi observado o consumo com maior frequência de alimentos silvestres como, por exemplo,
timbulua (fruto silvestre semelhante ao amendoim) na comunidade de Colonga, Distrito de
Govuro; tinulu na comunidade de Chichongue, Distrito de Mabote.
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5. INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL AGUDA
5.1 Insegurança Alimentar Aguda
Os resultados desta ronda indicam que a insegurança alimentar está a piorar em algumas regiões
do País. Devido a sazonalidade da produção espera-se que a situação se normalize depois das
próximas colheitas, caso o desempenho da campanha agrária 2015/2016 seja bom. Nas províncias
de Gaza e Inhambane, os números de pessoas em insegurança alimentar subiu de Maio para
Novembro de 2015, tendo passado de 66.119 para 75565 pessoas em Inhambane, e de 71.665 para
77.365 pessoas em Gaza.
As províncias de Sofala e Niassa que em Maio não tinham pessoas em insegurança alimentar
aguda, a situação piorou em alguns distritos e em Novembro já havia cerca de 9.203 e 14.006
pessoas em insegurança alimentar aguda.
Em todas as províncias há pessoas em risco de entrar na insegurança alimentar aguda caso a
presente época agrária não se apresente um bom desempenho.
Tabela 5.1: Número de pessoas em risco e em insegurança alimentar aguda
Pessoas em
Pessoas em Risco de
Pessoas em
Insegurança
Insegurança
Insegurança
Província
Alimentar Aguda
Alimentar Aguda
Alimentar Aguda
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambézia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo Província
TOTAL

Maio 2015
0
0
0
0
0
0
0
66.119
71.665
0
137.784

Novembro 2015
100.750
24.270
58.581
173.689
33.894
9.196
17.119
28.337
27.398
102.221
575.455
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Novembro 2015
9.203
0
0
0
0
0
14.006
75.565
77.365
0
176.139

5.2 Situação Nutricional
Nesta secção apresenta-se as taxas de baixo peso a nascença e de crescimento insuficiente nas
províncias mais afectadas, nomeadamente Maputo província, Inhambane, Gaza e Sofala,
referentes aos últimos 12 meses.
Tabela 5.2: Taxas de baixo peso a nascença e de
crescimento insuficiente na Província de Inhambane
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Tabela 5.3: Taxas de baixo peso a nascença e de
crescimento insuficiente na Província de Gaza

Tabela 5.4: Taxas de baixo peso a nascença e de
crescimento insuficiente na Província de Maputo
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Tabela 5.3: Taxas de baixo peso a nascença e de crescimento insuficiente na Província de Sofala

Tabela:5.4 Taxas de Baixo Peso a Nascença e de Crescimento Insuficiente na Província de
Niassa

Província de Niassa
Cidade de Lichinga
Cuamba
Lago
Distrito de Lichinga
Majune
Mandimba
Marrupa
Maua
Mavago
Mecanhelas
Mecula
Ngauma
Nipepe
Sanga
Média Províncial

Baixo Peso a Nascença
2014
2015
6.8
7.3
4.7
4.1
6.2
4.4
5.0
3.5
8.5
4.4
5.1
2.5
4.8
5.6
7.35
4.86
8.7
12.1
1.9
4.3
2.9
4.0
5.3
5.8
4.6
3.6
4.9
3.0
5.8
4.9
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Crescimento Insufeciente
2014
2015
1.28
1.29
1.89
1.52
0.54
0.49
1.53
1.71
2.19
2.90
2.33
2.17
1.15
1.07
0.97
0.96
0.48
0.53
0.63
0.94
5.3
5.8
1.77
1.92
0.42
1.27
0.96
1.03
1.32
1.25

Apesar da insegurança alimentar verificada nas províncias supracitadas, não se registou
agravamento dos indicadores nutricionais selecionados. No entanto, os distritos de Funhalouro,
Govuro, Cidade de Maxixe e Cidade de Inhambane (Província de Inhambane); Distrito da Matola
(Província de Maputo), Beira e Chibabava (Província de Sofala); Cidade de Lichinga, Marrupa,
Mavago, Mecanhelas, Mecula e Ngauma (Província de Niassa) merecem alguma atenção e
seguimento pelo facto de registarem ligeiro agravamento destes dois indicadores, não obstante
grande parte destes indicadores estarem dentro dos parâmetros aceitáveis.

6. ACÇÕES EM CURSO
Na Área de Abastecimento de Água
Com vista a melhorar os serviços de Abastecimento de Água às populações da região, foi assinado
e está em implementação o acordo de Cooperação entre Moçambique e o Reino da Bélgica, o qual
destaca, entre outras acções, i) apetrechamento de furos com sistemas fotovoltaicos que possam
garantir maior abrangência populacional; ii) construção de novas fontes; iii) reabilitação de fontes
existentes; iv) promoção de boas práticas de higiene pessoal e colectiva e construção de
infraestruturas sanitárias em algumas escolas dos distritos de Chigubo, Chicualacuala, Guijá,
Mabalane, Massangena e Massingir.
A Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento esta buscando parcerias visando
introdução de tecnologias de dessalinização da água. Experimentalmente será instalado uma
unidade de dessalinização na localidade de Nwaningueningue, no Distrito de Chigubo,
beneficiando a 120 famílias, o correspondente a cerca de 600 pessoas.
Com o financiamento do INGC, foram construídos numa acção de emergência 5 furos no Distrito
de Chigubo onde se espera que os mesmos sejam apetrechados com sistemas de abstração da água
que os tornem multifuncionais, isto é, para o consumo humano e abeberamento do gado.
A COSACA prevê intervir na área de água e saneamento nas províncias de Gaza e Inhambane de
acordo com a tabela abaixo.
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Tabela 6.1: Plano de intervençoes da COSACA previsto para Gaza e Inhambane

Na Área de Segurança de Alimentar e Nutricional
Na área de segurança alimentar e nutricional foram realizadas as seguintes actividades:
i.

Disponibilização de suplementos (ATPU, Leites terapêuticos, Vit. A, Sal Ferrosos; etc)
nutricionais a nível dos distritos;

ii.

Realização de actividades de educação alimentar e nutricional bem como as demonstrações
culinárias com base nos produtos disponíveis na época;

iii.

Assistência alimentar na forma de comida pelo trabalho pelo PMA nas províncias de Gaza
e Sofala (Tabela 6.2);
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iv.

A COSACA vai iniciar intervenções nas províncias de Gaza e Inhambane na promoção de
feiras de sementes, subsídio alimentar, vacinação de animais, produção de foragem entre
outros (Tabela 6.3).

Província

Tabela 6.2: Intervenções do PMA na assistência alimentar
Nº
Distrito
Início
Fim
Plano adicional
beneficiários

Gaza

Guijá

5.000

Setembro/2015

Dezembro/2015

Gaza
Gaza

Chicualacuala
Massingir

5.000
3.250

Gaza

Massangena

5.550

Setembro/2015
Setembro/2015
Setembro/2015

Dezembro/2015
Dezembro/2015
Dezembro/2015

Gaza

Chigubo

11.060

Sofala

Machanga

20.500

TOTAL

Setembro/2015
Novembro/2015

Fevereiro/2016
Janeiro/2016

Extensão da assistência
em Nhanale até março
2016 (1,500
beneficiários)

Extensão da assistência
até Março 2016
Extensão da assistência
até Março 2016
Extensão da assistência
até Março 2016

50,360

Tabela 6.3: Plano de intervenção da COSACA nas províncias de Gaza e Inhambane
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No país há 176.139 pessoas em insegurança alimentar aguda considerada preocupante distribuídas
pelas províncias de Gaza (77.365 pessoas), Inhambane (75.565 pessoas), Sofala (14.006 pessoas)
e Niassa (9.203 pessoas). Estas pessoas não estão a conseguir satisfazer as necessidades mínimas
alimentares.
O número de pessoas afectados pela insegurança alimentar aguda poderá aumentar nos próximos
meses dependendo do comportamento da presente época chuvosa, uma vez que a maioria dos
agregados familiares em risco tem como principal fonte de alimentos básicos a produção própria.

Província

Tabela 7.1: Prognóstico da evolução da insegurança
alimentar face a seca, em número de pessoas
A partir Março 2016
Actual
(Dez/2015-Fev/2016) Situação moderada Situação extrema de
falta de chuva

Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo Província

14.006
75 565
77 365
-

Total
166.936
Nota: *=inclui apenas o distrito de Machanga.

17.000
103.902
104.763
102.221

26.513
540.177
418.985
133.275

327.886

1.118.951

Contrariamente as cheias ou inundações em que a assistência humanitária (alimentos) tem sido
feita por períodos curtos, porque em 3 ou 4 meses as famílias podem começar a colher diferentes
culturas, numa situação de insegurança alimentar causada pela seca, a assistência humanitária leva
mais tempo (pelo menos 12 meses) porque as famílias ficarão a espera da campanha agrária
seguinte para poderem colher. Ou seja, se as colheitas da presente campanha falharem, a
assistência humanitária será necessária de Abril de 2016 até Março de 2017.

8. RECOMENDAÇÕES
Na zona Sul do País, mesmo que a época chuvosa melhore a partir de hoje (14 de Janeiro de 2016),
a colheita será atrasada, ou seja, a partir de finais de Abril de 2016, ao invés do habitual
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Fevereiro/Março. Neste sentido, há necessidade de garantir assistência alimentar as pessoas em
insegurança alimentar aguda.
Se as colheitas da presente campanha falharem devido a escassez de chuva, o numero de pessoas
em insegurança alimentar irá aumentar porque passara a incluir as pessoas que actualmente estão
em risco e outras que dependem principalmente da agricultura, sendo assim a assistência alimentar
será necessária até ao início das colheitas da campanha 2016/17, Março de 2017.
Providenciar assistência humanitária nas áreas de agricultura, saúde e nutrição, água e saneamento,
educação e protecção.
Nas acções de assistência alimentar ou em outros bens, maior atenção deve ser dada aos grupos
vulneráveis por exemplo mulheres grávidas, famílias chefiadas por crianças ou idosos e pessoas
com necessidades especiais, tendo em conta que alguns programas em curso são de comida pelo
trabalho.
O sector de saúde em coordenação com os parceiros do grupo de nutrição em emergência devem
continuar a monitorar a situação nutricional das crianças nos centros de saúde e nas comunidades.
Deve-se adoptar medidas de restrições e optimização das operações das barragens obedecendo os
respectivos objectivos primários sendo de destacar:


Barragens dos Pequenos Libombos – Abastecimento de água a Cidade de Maputo e Matola;



Barragem de Corumana – Irrigação a jusante;



Barragem de Massingir – irrigação a jusante;



Barragem de Cahora Bassa – Produção de Energia.

A população vivendo perto dos rios Maputo, Umbeluzi, Incomati, Limpopo, Inhanombe,
Mutamba, Govuro, Save e Zambeze, deve ser orientada a praticar culturas de ciclo curto perto das
margens dos rios e fixação de abrigos temporários.
Na bacia do Incomati, devido ao cenário da barragem de Corumana não poder satisfazer as
necessidades na integra para a irrigação dos campos de Xinavane e Marragra, recomenda-se a
redução de áreas de rega em função da disponibilidade, neste caso estimado em 7m3/s, caudal
considerado óptimo.
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Promover o uso sistemas de irrigação mais eficientes no uso de água, pois actualmente nos grandes
regadios utiliza-se a rega por gravidade, cuja eficiência é 0.65, enquanto por exemplo a rega gota
a gota tem uma eficiência de 0.90.
Recomenda-se a construção de poços ao longo das margens dos rios para captação de água apenas
para o consumo humano e abeberamento do gado.
As estruturas locais nomeadamente, administradores distritais, chefes de postos administrativos e
de localidades devem trabalhar de forma coordenada de modo a identificar as regiões prioritárias
e tipo de intervenções necessárias para minimizar as dificuldades no acesso a alimentos.
Nos distritos com pessoas em risco, há necessidade de uma monitoria permanente até aos meses
de Fevereiro e Março de 2016, altura em que se observa o pico em termos de proporção de
agregados familiares com dificuldades no acesso a alimentos suficientes.
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