CLASSIFICAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR AGUDA EM FASES
JULHO 2016/FEVEREIRO2017
República DE MOÇAMBIQUE

Áreas Afectadas Moçambique – Classificação INSA aguda
IPC Julho/16 a Fev/17

Análise IPC feita 23-30 Agosto 2016 áreas mais afectadas com
base em dados primários colectados pelo SETSAN e parceiros
Julho 2016 e dados secundários.

Números agregados de PIOR PERÍODO – Julho a Setembro/16

Números agregados de PIOR PERÍODO - Outubro/16 a Fevereiro/17

%1

%1 e #2 das famílias que necessitam de acções urgentes
para proteger seus meios de vida e reduzir défices de
alimentos nas áreas mais afectadas pelo El Niño e
classificados utilizando IPC3:
Gaza
55% (280,800 pp)
Manica 29% (215,300 pp)
Tete
46% (618,000 pp)
Inhambane 30% (237,000 pp)
Sofala
38% (512,700 pp)
Maputo 22% (115,200 pp)
Zambézia 34% (312,200 pp)
Total
2,300,000 pp

#2

e das famílias que necessitam de acções urgentes
para proteger seus meios de vida e reduzir défices de
alimentos nas áreas mais afectadas pelo El Niño e
classificados utilizando IPC3:
Gaza
39% (199,174 pp)
Manica 20% (148,522 pp)
Tete
24% (326,005 pp)
Inhambane 20% (158,021 pp)
Sofala
24% (323,800 pp)
Maputo 16% (83,700 pp)
Zambézia 20% (183,600 pp)
Total4
1,420,000 pp

Parceiros do IPC emMoçambique
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VISÃO GERAL DA SEVERIDADE DA SITUAÇÃO
Mais de 20% das famílias das províncias do sul e centro do país, com excepção Maputo província e cidade, Nampula, Niassa e Cabo
Delgado, estão classificados no IPC Fase 3 (situação de crise) necessitando de assistência urgente para proteger seus meios de vida e
aliviar o défice de consumo de alimentos, bem como, em algumas áreas, para reduzir os níveis de desnutrição aguda. Além disso, há
cerca de 8% da população em Manica, 6% Maputo província e 4% em Tete, Sofala, Zambézia e Inhambane que têm défice alimentar
extremo e, portanto, são indicativos de IPC Fase 4. Esta percentagem de AFs no IPC Fase 4 são aqueles que poderão ter perdido toda
a colheita, não possuem quaisquer animais e não têm outras fontes de receitas significativas e não aqueles relacionados a actividades
agrícolas.
SITUAÇÃO CORRENTE
Relativa melhoria de Junho a Setembro de 2016
De Abril a Setembro do corrente ano, houve registos de chuvas em algumas zonas do Sul e Centro do País o que permitiu a produção
de algumas culturas. A distribuição de sementes impulsionou a produção de algumas culturas como, por exemplo, as hortícolas. Por
outro lado, as chuvas que caíram depois de Março último aumentaram a disponibilidade de pasto o que melhorou a situação do gado.
Embora a chuva tenha caído tarde houve famílias que colheram alguns cereais, raízes e tubérculos. As províncias de Niassa (93%),
Cabo Delgado (87%), Nampula (78%), Zambézia (77%) e Manica (85%) apresentam um melhor quadro em termos de proporção de
agregados familiares que colheram cereais, comparativamente as províncias de Tete com 33%, Sofala com 46%, Inhambane com 42%,
Gaza com 25%, Maputo província com 17% e Maputo cidade com 15%. No entanto, é preciso realçar que nas zonas sul e centro a
produtividade nesta campanha agrária 2015/16 foi muito baixa.
Centro e sul do país: Cerca de 23 e 56% dos AFs estão com mínima insegurança alimentar (IPC Fase 1). Essas são as famílias que
colheram algumas culturas e tem animais e outros activos que podem ser vendidos de forma sustentável. Cerca de 30-50% das
famílias são esperados para estar sofrendo de estresse e instabilidade (IPC Fase 2), mas capazes de consumir comida suficiente com
baixa utilização de estratégias de subsistência sustentáveis. 20 a 39% estão na fase 3 do IPC com destaque para Gaza que apresenta a
maior percentagem nesta fase (39%) e 3 a 9% de famílias na fase 4.
Zona norte do país: cerca de 81% na província de Niassa e 85% dos AFs em Cabo Delgado estão com mínima insegurança alimentar
(IPC Fase 1). Estas províncias tiveram boas colheitas de cerais e tubérculos, tem animais e outros activos que podem ser vendidos de
forma sustentável. Na província de Nampula cerca de 71% da população estão na fase 1 do IPC e 23% da população se encontra em
stress fase 2 do IPC.
SITUAÇÃO PROJECTADA

Agravamento da situação de Outubro 2016 para Março 2017
O calendário sazonal indica que o período de Novembro a Fevereiro de cada ano é considerado o período de escassez, as reservas de
alimentos estão esgotadas, os preços sobem e as famílias se tornam mais dependentes do mercado. Os efeitos do presente El Niño
sobre a segurança alimentar será sentida principalmente a partir de Outubro de 2016 e as colheitas verdes prevista para Março de
2017.
Assim, prevê-se que a situação agrave-se, uma vez que as culturas da segunda época serão limitadas, mesmo nas áreas que esperam
boas chuvas devido à humidade do solo limitada e as culturas da primeira época terão acabado ou serão insuficientes, Dado o
aumento excessivo dos preços durante os últimos 12 meses, onde os preços já estavam 100-150% maior do que o normal, estima-se
que os preços continuarão a aumentar, tomando como referência o preço do milho. Assim, espera-se que a situação entre Novembro
de 2016 e Fevereiro 2017 será pior do que a situação verificada em Março de 2016. Para este período, estima-se que 19% das famílias
estarão Fase 4 de IPC nas algumas áreas da província de Gaza, 13% em Tete e 12% em Sofala, sendo estas as províncias com casos
mais críticos. Estes são os que não vão ter reservas alimentares, não têm ou têm um acesso muito limitado a outras fontes de renda,
já venderam animais ou não têm animais para vender, sendo susceptíveis de aumentar a dependência do consumo de alimentos
silvestres e se envolver em actividades de subsistência insustentáveis, como a venda de carvão vegetal.
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METODOS E PROCEDIMENTOS




O grupo de trabalho multi-sectorial coordenado pelo SETSAN Nacional É composto por SETSAN provincial, sector das pescas, Agua e
Saneamento, Juventude e Desportos, FEWSNET, Organização para Alimentação e Agricultura (UN-FAO), Programa Alimentar Mundial
(UN-PMA), e a coalizão da Save theChildren, CARE e Oxfam (COSACA Representado por Oxfam) reuniu-se de 22 a 01 de Agosto de 2016
para analisar todos os dados disponíveis e relevantes sobre a insegurança alimentar aguda e desenvolver a classificação da situação actual
e projectada usando a classificação Integrada de fases de Insegurança Alimentar (IPC). A seguir deve-se notar sobre esta análise:
Os dados primários do SETSAN e parceiros recolhidos em Julho de 2016 nas 11 províncias do pais foram extremamente importantes na
análise e formou uma grande base de informações para os indicadores de desempenho, que são identificados na Tabela de referência
IPC. No entanto, as seguintes notas deve ser tido em conta:
- As estimativas são estatisticamente válidas para 11 províncias. A amostra foi elaborada pelo Instituto Nacional de Estatística foram
inquiridos 5.243 agregados familiares e recolhidos dados sobre 4.166 crianças com idade dos 6-59 meses e 1.240 mulheres grávidas e
lactantes, num total de 108 distritos em todo o País.
Os dados foram recolhidos em Julho de 2016 e, por conseguinte, referem-se ao tempo de pós-colheita, que é em larga medida definida
pelas condições agrícolas de 2015/16. Estes dados foram utilizados para analisar a situação no período de Julho a Setembro de 2016.
Na tabela de referência do IPC foram usadas evidências directas ao consumo alimentar nomeadamente: Índice de consumo alimentar
(FCS), índice reduzido de estratégias de sobrevivência (rCSI) e número de refeições como evidência indirecta ao consumo.
Usou-se igualmente as estratégias de subsistências (LivelihoodChange) como evidência directa e dados de Malnutrição Aguda.
Como factores contribuintes usou-se dados de precipitação, produção agrícola preços e mercados, reservas alimentares etc.
• As projecções futuras foram feitas com base na avaliação da situação em Julho de 2016 e um conjunto de pressupostos, que deve ser
usado como análise preliminar que precisa ser actualizada. As projecções foram baseadas em dados históricos de diferentes fontes, como
inquéritos passados do SETSAN, relatórios da FEWSNET, perfis de subsistência e calendário agrícola. Dados utilizados para prever a
situação incluiu dados de SETSAN Julho 2016, estimativas preliminares da produção agrícola do MASA para a primeira época, bem como o
clima e projecções económicas.

RECOMENDAÇÕES PARA OS TOMADORES DE DECISÃO
Para os cerca de 3 a 9% das pessoas no IPC Fase 4 nas áreas mais afectadas em Todo País entre o período actual e no final das projecções
recomenda-se que o governo e os parceiros deverão fornecer ajuda humanitária urgentemente para evitar a perda de meios de
subsistência e de desnutrição aguda severa. Embora as análises detalhadas em seu perfil não fosse feito, presume-se que os agregados
familiares em IPC Fase 4 são aquelas famílias pobres sem acesso a outras fontes de alimento, excepto a sua produção, perderam todas as
culturas e não são capazes de vender animais. Dado o elevado nível de insegurança alimentar aguda que essas famílias têm, as intervenções
são altamente urgente para aliviar as actuais lacunas no consumo. Actividades de Alívio devem ser complementadas pelo aumento da
resiliência destas famílias para se adaptar às mudanças climáticas, tais como diversificação de meios de subsistência, educação avançada,
pecuária e pesca, entre outros.
• Para os cerca de 20 -39% das pessoas no IPC Fase 3 nas províncias de Gaza, Inhambane, Tete, Zambézia e Sofala, entre o período actual e o
final da projecção, recomenda-se que o governo e parceiros providenciem ajuda humanitária a fim de proteger seus meios de vida e evitar a
perda de bens, reduzir as lacunas no consumo. Em Tete, Manica e Sofala, intervenções, as intervenções devem também incidir na redução
da desnutrição aguda. Dado aos défices relativamente mais baixos que as famílias têm, em comparação com aqueles em IPC Fase 4, a
assistência per capita para estes ou o comprimento deve ser menor do que os indicados para as famílias no IPC Fase 4. Actividades de alívio
devem ser complementadas por actividades destinadas a aumentar a resiliência dessas famílias para as mudanças climáticas, tais como os
mencionados no parágrafo acima.
• Para a estimativa de 30-50% das pessoas no IPC Fase 2 nas províncias de Maputo e Nampula, entre o período actual e o final da projecção,
recomenda-se que o governo e os parceiros devem implementar actividades destinadas a aumentar a resiliência destes agregados
familiares e promover o seu modo de vida. No entanto, essas actividades têm prioridade mais baixa do que os necessários para as famílias
em situações de emergência e de crise (IPC Fase 3 e 4).
• Para o sistema de análise e acompanhamento de insegurança alimentar em Moçambique: Recomenda-se que o governo e os parceiros
devem colaborar activamente com os recursos humanos e financeiros para apoiar a recolha de dados primários, com coordenação e
implementação pelo SETSAN com apoio dos parceiros, armazenamento sustentável de dados históricos pelo SETSAN, bem como a formação
de pessoal provincial e nacional na análise de insegurança alimentar usando IPC.
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ESTIMATIVAS DE POPULAÇÃO
Tabela 1 e 2 descrevem a população em cada fase do IPC em Insegurança Alimentar Aguda, para os dois períodos projectado e corrente nas
áreas afectadas pela Seca. O seguinte deve ser observado:
1. As estimativas da população feitas seguindo a convergência de evidênciasdo IPC contra descrição das fases e indicadores padrão. Projecções
estimando o mais provável de acontecer e não necessariamente o pior caso. Uma actualização da projecção de população pode ser feita em
Novembro 2016.
Tabela 1: Estimação de Insegurança Alimentar Aguda Julho a Setembro de 2016- Áreas afectadas pelo El-Nino
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ESTIMATIVAS DE POPULAÇÃO
Tabela 2: Estimação de Insegurança Alimentar Aguda Outubro a Fevereiro de 2016
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ESTIMATIVAS DE POPULAÇÃO
Tabela 3 e 4 descrevem a população em cada fase do IPC em Insegurança Alimentar Aguda, para os dois períodos projectado e corrente nas
áreas não afectadas pela Seca.
Tabela 3: Estimação de Insegurança Alimentar Aguda Julho a Setembro de 2016: Áreas não afectadas pelo El Nino
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ESTIMATIVAS DE POPULAÇÃO
Tabela 4: Estimação de Insegurança Alimentar Aguda Outubro a Fevereiro de 2016 Áreas não afetadas pelo El Nino

Contacto para mais informações
IPC Technical Working Group:Antonio Paulo - antonio.paulo@setsan.gov.mz
IPC Global Support Unit: www.ipcinfo.org
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