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PREFÁCiO

Um dos maiores défices do desenvolvimento agrícola em Angola está 
relacionado com a pobreza da investigação científica, tanto no que 
respeita aos aspectos agronómicos, como nos económicos e sociais. Os 
institutos de investigação, presentemente, estão dotados do maior número 
de investigadores da sua história, incluindo um número significativo com 
doutoramento, mas, infelizmente, não possuem as condições necessárias, 
principalmente financeiras, para desenvolverem os seus programas de 
investigação. Uma reestruturação com o apoio da prestigiada Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), uma das grandes 
responsáveis pelo milagre brasileiro no sector, iniciada há cerca de seis 
anos, permanece adormecida. Mas não se resume a isto, o défice de que 
falo. Em matéria de ciências sociais e da economia agrária, o panorama não 
é melhor. Não sabemos qual o número de agricultores, formais ou informais 
existentes no país, o que produzem, quanto produzem, como produzem, 
quais os seus rendimentos. A própria dimensão da problemática da terra 
não é bem conhecida. 
 
A inexistência de um censo demográfico nos últimos 40 anos contribui em 
grande parte para esta situação, fortemente penosa e constrangedora para 
quem tem a responsabilidade de definir políticas públicas, nomeadamente 
no domínio do sector agrário. A agricultura, em meu entender, não deve ser 
vista apenas no quadro das tecnologias e da produtividade. Principalmente 
em países como Angola, não se pode deixar de ter em conta as pessoas 
que são os principais actores do processo produtivo, as suas expectativas, 
as suas dificuldades, mas também as suas potencialidades. É preocupante 
que se esteja a perder o conhecimento relativo ao facto de Angola ter sido 
um importante exportador de produtos agrícolas, incluindo de alimentos, 
e que essa produção era da responsabilidade, sobretudo, dos agricultores 
familiares ou informais, se exceptuarmos o café e o algodão. 

A falta de dados estatísticos ou a pouca credibilidade dos existentes é 
um facto preocupante, o que levou a que o investigador do prestigiado 
Christian Michelsen Institute (CMI), de Bergen, Noruega, Ian Isaksen, tenha 
escrito que impera em Angola um código cuja primeira regra parece ser 
“se conheces algo, tenta mantê-lo secreto”1. O dramatismo desta situação 
é mais relevante para o sector agrícola, na medida em que mais de 95% da 
produção é estimada a partir de dados demográficos que, como se sabe, 
não são fiáveis.

1Prefácio do Relatório Económico de Angola 2009, CEIC – Universidade Católica de Angola, 2010.
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Como não se sabe qual é a população de Angola, o recurso é a utilização 
das projecções do Instituto Nacional de Estatística, que apontam para 
mais de 18 milhões de habitantes em 2012. Os dados do registo eleitoral 
mostram um certo alinhamento com estes números. Ainda que sem suporte 
estatístico, é preocupante constatar que as tendências demográficas 
estão a reduzir a capacidade de trabalho nas áreas rurais. Terminada a 
guerra, acreditou-se que haveria um regresso de populações deslocadas 
às suas terras de origem. Tal não aconteceu na medida do previsto, e, 
pelo contrário, acentuou-se o êxodo rural, explicado pela estagnação da 
agricultura do ponto de vista tecnológico e pela falta de serviços fora dos 
centros urbanos e também pelo desejo dos jovens de fugirem ao controlo 
social dos mais velhos, que lhes impõem, ou procuram impor, regras sociais 
que não se coadunam com as modernidades a que eles, os jovens, aspiram. 
Segundo o Inquérito ao Bem-Estar da População (IBEP) realizado em 2009, 
a população activa que trabalha na agricultura deve ter passado de cerca 
de 50% em 2000 para cerca de 38% em 2010, sendo relevante a redução 
da população nas províncias agrícolas (33% em Malanje entre 1990 e 2010, 
19% no Huambo e 20% no Bié. De um modo geral, as populações tendem 
a concentrar-se nas sedes dos municípios, onde o acesso aos serviços e as 
alternativas à agricultura são mais favoráveis. O êxodo afecta sobretudo os 
jovens masculinos deixando as mulheres rurais em situação cada vez mais 
crítica e a população rural mais envelhecida2. 

Nestes termos, é irrealista considerar que possam existir actualmente 
em Angola mais de dois milhões de explorações agrícolas familiares, de 
acordo com as cifras oficiais apresentadas pelo Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural. Longe de procurar uma polémica, o que pretendo 
é alertar as instituições para o risco de se manter tal cifra. Como não se 
usam métodos mais correctos de medição da produção agrícola, recorre-
se inquéritos e a estimativas com base numa população que é fictícia. Na 
realidade, se fosse verdadeira a existência de 2,2 milhões de agricultores, 
a população rural de Angola seria, em 2012, de pelo menos 11 milhões, 
utilizando uma média de cinco pessoas por agregado familiar, número 
usado pelo INE no IBEP e pela FAO. Ora, tendo em conta que o próprio INE 
considera que apenas vivem nas áreas rurais cerca de 40% dos angolanos, 
teríamos que a população de Angola em 2012 seria de 27,5 milhões de 
habitantes, e não os 18 milhões estabelecidos pelo INE.

Assim sendo, a produção agrícola actual do país não pode corresponder à 
realidade. Isto ainda se torna mais problemático se tivermos em conta as 
produtividades médias das diferentes culturas, que em minha opinião, se 
apresentam sobrevalorizadas. Estando a agricultura familiar praticamente 

2Ver Angola Modernizações e Utopias, apresentação feita no Colóquio Internacional “Angola: Leituras de um País 
em Mudança”, Sociedade de Geografia de Lisboa, 26-27 de Outubro de 2012. 
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estagnada do ponto de vista tecnológico, sem suporte da investigação e 
sem assistência técnica, com um uso muito baixo de imputes de qualidade 
(sementes, fertilizantes, pesticidas), sem um mercado de produtos 
agrícolas estruturado, é difícil acreditar que as produtividades actuais 
sejam superiores, para todas as culturas fundamentais, às conhecidas em 
1973, quando o panorama era totalmente diferente e as estatísticas eram 
produzidas pela Missão de Inquéritos Agrícolas de Angola, organismo 
prestigiado que não era bem visto pelas autoridades coloniais mais 
conservadoras, exactamente pelo facto de veicular informação que punha 
em causa a sua política em relação aos agricultores angolanos.  

Estas são razões mais do que suficientes para saudar esta iniciativa da 
Direcção da ADRA no sentido de um melhor conhecimento da realidade 
alimentar em áreas onde intervém desde há muito. A ADRA tem um capital 
moral importante para fazê-lo, pois não só contribuiu com ajuda alimentar 
às populações nos difíceis tempos do conflito armado, como também 
se manteve, uma vez alcançada a paz, na assistência ao reforço das suas 
capacidades, promovendo o associativismo e o cooperativismo, ajudando-
as a dialogar com as Administrações Locais do Estado e facilitando acções 
que estão a contribuir para o reforço da sua cidadania.

Mas o capital da ADRA não fica por aí. O Governo de Angola aprovou a 
Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional em 2009. Este facto passou 
quase despercebido, pois na altura não foi muito noticiado, o que mostra 
de algum modo uma atitude despicienda, que viria a ser recuperada no ano 
passado, quando o Senhor Presidente da República anunciou, no discurso da 
sua investidura, após as eleições de Agosto de 2012, a necessidade de uma 
estratégia de segurança alimentar. A ADRA contribui de modo firme para a 
elaboração da Estratégia de 2009 e para o envolvimento da sociedade civil 
na sua discussão. Esta faceta da ADRA, de procurar influenciar a definição 
de políticas públicas, é uma das relevantes do seu trabalho.  

Apesar da melhoria registada nos últimos anos, difíceis de quantificar pelas 
razões atrás expostas, Angola ainda vive problemas sérios de segurança 
alimentar, vários anos decorridos desde a declaração, em 2004, do então 
ministro de Agricultura de que em 2006 o nosso país deixaria de importar 
os alimentos básicos. Mas a realidade é bem diferente. Angola importa 
cerca de 80% dos alimentos que consome, noticiava em Outubro de 2010 
um semanário de Luanda citando o Presidente da República. A situação 
não mudou desde essa altura, e os alimentos importados correspondiam 
em 2011 a um valor aproximado de 4% do Produto Interno Bruto. Esta 
situação é fruto da opção seguida pelo Governo de quase abandono da 
agricultura de pequena escala, contrariando a realidade do país do ponto 
de vista ecológico, cultural (como seria interessante um estudo para análise 
de fenómenos culturais que podem ser obstáculos à modernização da 
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agricultura com base no agronegócio!) e histórico, bem como a estrutura 
agrária existente, o nível de conhecimentos dos diversos actores, a grande 
debilidade das instituições, a ausência de serviços, o disfuncionamento do 
mercado, o grau de destruição das infraestruturas e os recursos humanos e 
financeiros para referir apenas os aspectos mais evidentes. É essa realidade 
que os angolanos devem conhecer e analisar, quer a nível dos decisores 
políticos, quer dos académicos. 

O estudo realizado pela ADRA não poderia, pois, ser mais relevante. 
Relevância que aumenta pela sua independência. Podem ser questionadas 
a metodologia, a abordagem teórica e os resultados, mas o mais importante 
é debater, discutir, para que se possa avançar no domínio do conhecimento.
Os resultados apresentados, a serem verdadeiros, são preocupantes e 
podem pôr em causa algumas informações recentes sobre os progressos 
em termos de segurança alimentar. Note-se que a favor deles jogam 
dois factos. O primeiro refere-se às dúvidas suscitadas pelas estatísticas 
agrícolas e o segundo à circunstância de os bens alimentares importados 
não chegarem às áreas rurais dada a quase inexistência de comércio nessas 
áreas.

Como disse, mais importante do que defender ou criticar os resultados do 
estudo, é promover e facilitar a sua discussão. A ADRA teve o mérito de o 
produzir e publicar. Haja, agora, o bom senso para não o deixar nas estantes 
dos gabinetes.

Luanda, Fevereiro de 2013

Fernando Pacheco
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APRESEnTAÇÃO

O desafio de analisar a situação de segurança alimentar e nutricional, em 
qualquer contexto, exige do pesquisador, antes de mais, a definição de um 
quadro de referência analítico através do qual os dados serão analisados, 
considerando a grande variação do próprio conceito. Aliás, o conceito de 
segurança alimentar no mundo está em disputa, havendo uma discussão 
em torno dele, não apenas em termos de definição e das estratégias 
globais para a alcançar, mas também pela necessidade de se explicar o 
enfoque de segurança alimentar a ser adoptado em cada trabalho (MALUF, 
2007). Todavia, é um desafio, na medida em que sempre fica alguma 
questão por aprofundar, alguma variável com poucos dados, etc. Sendo 
assim, o presente documento contém um enquadramento teórico visando 
uma melhor elucidação dos interessados relativamente à abordagem de 
segurança alimentar adoptada no trabalho. A pesquisa tem como enfoque, 
as questões ligadas ao acesso e consumo de alimentos, com algumas 
referências ao abastecimento alimentar e à promoção da segurança 
alimentar através de políticas públicas, cujas definições se encontram no 
ponto já aludido.

Em seguida, faz-se uma análise do contexto geral da segurança alimentar 
em Angola, nas suas diferentes dimensões, tais como a disponibilidade, o 
acesso, as manifestações e a promoção de políticas públicas. Mais adiante, 
apresenta-se a discussão dos resultados da pesquisa, uma breve análise 
comparativa e reflexiva, bem como as considerações finais.

O conteúdo deste documento pode contribuir para a tomada de decisões 
mais apropriadas na programação de iniciativas de promoção da segurança 
alimentar e nutricional e desenvolvimento rural.
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RESUMO EXECUTiVO

O presente estudo mostra a situação de segurança alimentar em 12 
municípios de Angola, analisada a partir de uma amostra de 960 indivíduos 
representando os respectivos domicílios (agregados familiares), com 
enfoque nas dimensões da disponibilidade e acesso aos alimentos 
atravessadas pelo  princípio da aceitabilidade dos mesmos pelas populações 
locais.

Embora os 12 municípios estudados não constituam uma amostra 
representativa para todo país, o estudo através dos dados compilados, está 
a lançar um desafio às entidades oficiais do Estado Angolano, a realizarem 
um trabalho mais abrangente e mais aprofundado sobre o assunto, de 
modo a cobrir as dimensões sociodemográficas dispersas um pouco por 
Angola, que uma organização com limitados recursos como a ADRA, teria 
imensas dificuldades de realizar.

O estudo revela situações de insegurança alimentar, caracterizada pelas 
dificuldades de acesso aos alimentos, quer em quantidade como em 
qualidade, assim como, pelas permanentes dúvidas dos chefes de famílias 
em relação ao alimento a proporcionar aos membros dos seus agregados 
nos dias seguintes. Para além disso, procura clarificar questões como os 
mecanismos de obtenção de alimentos para as famílias rurais, ou seja, a 
contribuição da produção para o autoconsumo, do mercado e das doações 
na segurança alimentar das famílias.

Sobre a aceitabilidade o estudo mostra dados que permitem concluir que 
os alimentos consumidos estão de acordo com os hábitos alimentares das 
comunidades, pelo que, aceites culturalmente.

Palavras-chave: segurança alimentar e nutricional, disponibilidade de 
alimentos, acesso aos alimentos, abastecimento alimentar, insegurança 
alimentar, autoconsumo, agregados familiares, domicílios.
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i. inTRODUÇÃO

1.1 - Âmbito e objectivos do estudo

Este documento constitui o relatório do  Estudo sobre a Situação de 
Segurança Alimentar e Nutricional em 12 municípios das selccionados nas 
províncias de Malanje, Huambo,  Benguela e Huíla, realizado pela ADRA -  
Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, no quadro do Projecto de 
Promoção de Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Desenvolvimento 
Rural.

Os objectivos que nortearam o presente estudo foram os seguintes:
- Compreender a situação actual da segurança alimentar e nutricional 

a nível do país, tendo como campo empírico as áreas abrangidas pela 
intervenção da ADRA.

- Proporcionar às instituições públicas e não estatais, aos activistas 
sociais e público em geral dados/informações actualizadas sobre a 
problemática da segurança alimentar e nutricional em Angola, para 
que lhes venham servir de base para o seu trabalho, em particular o 
de advocacia social a favor da construção de políticas públicas de 
segurança alimentar e desenvolvimento rural que tenham em conta as 
necessidades e prioridades das populações mais carenciadas.

1.2 - Metodologia

Os objectivos definidos para a presente pesquisa derivaram em três eixos 
principais designadamente:

• Disponibilidade de alimentos, procurando saber se existe alimentação 
suficiente em e de qualidade em Angola, bem como a sua origem;

• Acesso aos alimentos disponíveis pela população angolana, ou seja, 
análise dos mecanismos e capacidade de aquisição de alimentos;

• Aceitabilidade dos alimentos pela população de Angola, relacionando 
os alimentos disponíveis aos hábitos alimentares locais.

Estes eixos de pesquisa nortearam a definição das questões colocadas e as 
fontes de obtenção de dados para análise posterior. Assim sendo, a recolha 
de dados foi feita a partir da consulta de documentos e inquéritos no 
terreno. Com a consulta a documentos foi possível ter acesso a informação 
sobre a disponibilidade de alimentos no país e, particularmente nas 
províncias seleccionadas para este trabalho. A consulta à documentos 
permitiu também, fazer o enquadramento teórico e conceptual do tema 
em abordagem. 
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A recolha de dados no terreno foi feita através da aplicação de um instrumento 
adaptado a partir da Escala Brasileira de (In) segurança Alimentar (EBIA) a 
960 chefes de agregados familiares1  dos quais 478 homens e 482 mulheres, 
residentes em 48 aldeias distribuídas em 12 municípios pertencentes a 4 
províncias de Angola, nomeadamente, Malanje, Huambo, Benguela e Huíla. 

O referido método consiste na formulação de 15 perguntas directamente a 
uma pessoa da família, por meio de um questionário estruturado, visando 
captar distintas dimensões da insegurança alimentar, desde o receio de 
sofrer privação de alimentos no futuro próximo, passando pela situação 
onde existem relatos de comportamento da qualidade da dieta e de 
limitação da quantidade de alimentos consumidos no domicílio, chegando 
até ao nível mais grave da insegurança alimentar, que é referência à fome 
entre adultos e/ou crianças. É uma escala que mede a percepção da pessoa 
de referência sobre a situação alimentar do seu domicílio.

A partir da soma do número de respostas positivas no questionário e pontos 
de corte pré-estabelecidos obtêm-se os diferentes níveis que estiveram na 
base da organização das variáveis do inquérito.

Tabela 1: Variáveis do inquérito

Fonte: CPDA/UFRRJ, 2009

O método baseada na aplicação da Escala de Insegurança Alimentar foi 
combinado com o de pesquisa das despesas familiares com alimentação. 
Este método fornece estimativas de consumo alimentar per capita a partir 
da disponibilidade de alimentos nas famílias, medida com gastos feitos para 
a compra de alimentos. Trata-se de um indicador que estima o consumo 
pela disponibilidade, mas que não mede o que realmente é consumido 
pelos indivíduos, aliás, não é este o objecto de estudo deste trabalho. O 

1Para efeitos deste trabalho, o termo refere-se a todos os indivíduos que vivem na mesma habitação ou domicílio.
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equilíbrio verificado na participação dos homens e mulheres na pesquisa, 
pode ser um elemento que garante de alguma forma, a fiabilidade das 
informações prestadas, por se tratar de pessoas que por um lado, têm a 
função de aprovisionar alimentos paras as famílias e, por outro lado, a de 
preparar os alimentos dentro dos domicílios.

A escolha das localidades seleccionadas baseou-se em critérios relacionados 
com a proximidade em relação aos centros urbanos (proximidade e 
afastamento), maior ou menor ligação com  mercado e sistema de produção 
(produção agrícola: hortícolas, batata-rena, cereais e leguminosas, 
tubérculos; pesca). Os domicílios foram escolhidos aleatoriamente.

Tendo em conta o princípio de que a amostragem para populações 
superiores a 20.000 não varia muito, foi estabelecida uma amostra de 960 
indivíduos com uma margem de erro de 6%, um nível de confiança de 
90% e um nível de heterogeneidade de 50%. Os 960 indivíduos inquiridos 
apresentam características básicas que se encontram sintetizadas na  
tabela-2.

Para este estudo, foi tomado como referência, o período de três meses que 
vai de Abril à Julho de 2012.

Tabela 2: Distribuição dos indivíduos quanto as variáveis sociodemográficas
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Fonte: Levantamento de campo

1.3 - Limitações do estudo

A ferramenta utilizada na recolha de dados no terreno fornece indicadores 
susceptíveis de indução a erros, principalmente se os indivíduos 
entrevistados responderem as perguntas pensando que, após isso, poderão, 
em função das respostas, receber ajuda alimentar. Não obstante, trata-se 
de um instrumento que possui muitas vantagens, tais como a rapidez na 
sua aplicação, a possibilidade de comparar os resultados entre diferentes 
populações dentro do mesmo país e também entre variados países, 
assim como a classificação dos domicílios de acordo com as respectivas 
vulnerabilidades, ou nível de risco à insegurança alimentar, só para citar 
algumas.

A falta de dados oficiais mais actualizados sobre a disponibilidade de 
alimentos no país, fez com que fossem utilizados dados de há  cerca de 
quatro anos, o que pode ter influência negativa sobre as conclusões a tirar 
da relação entre a dimensão da disponibilidade e as outras.
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ii. BREVE EnQUADRAMEnTO TEÓRiCO. DEFiniÇÕES E COnCEPÇÕES 
SOBRE SEGURAnÇA ALiMEnTAR E nUTRiCiOnAL

As carências alimentares constituem uma das principais manifestações 
da pobreza, sendo dos mais graves problemas sociais com que se têm 
confrontado alguns países, principalmente aqueles que têm elevados 
índices de pobreza. Daí, a promoção da segurança alimentar passou a ser 
uma das preocupações centrais dos governos destes países e de outras 
entidades, no âmbito da cooperação internacional. Recorde-se que de 
acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a pobreza no período 2008-
2009 em Angola estimava-se em 36,6%, repartida em 18,7% para o meio 
urbano e 53,8% para o meio rural (IBEP, 2008-2009). A pobreza relaciona-se 
assim com a segurança alimentar, cuja definição foi evoluindo ao longo dos 
tempos e variando em função dos contextos sócio-económicos dos países. 
Na Cimeira Mundial da Alimentação realizada em Roma, em Novembro de 
1996, sob os auspícios da FAO, foi adoptada uma definição de segurança 
alimentar que tem norteado a sua abordagem por vários países, como é 
caso de Angola, no âmbito da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional aprovada em 2009.

“La Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial y el Plan de 
Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación establecen las bases de diversas 
trayectorias hacia un objetivo común: la seguridad alimentaria a nivel individual, 
familiar, nacional, regional y mundial. [nesse sentido,] existe seguridad alimentaria 
cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias 
y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. 
(Plano de Ação da Cúpula Mundial de da Alimentação) 
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/003/w3613p/
w3613p00.htm

O Brasil, um dos países com influência relevante no debate internacional 
sobre segurança alimentar adoptou uma definição que dá importância à 
questão dos direitos, referindo-se ao direito de todos ao "acesso regular 
e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente sem 
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comprometer a satisfação de outras necessidades essenciais, tenco como base, 
as práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade 
cultural e que seja social, económica e ambientalmente sustentáveis" (Maluf, 
2006). Esta definição chama atenção para três aspectos importantes na 
compreensão da segurança alimentar e nutricional, a saber:

1. A Segurança Alimentar e Nutricional constitui-se na materialização de 
um Direito que postula o acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade e em quantidade suficiente;

2. A promoção da Segurança Alimentar e Nutricional não deve 
comprometer a satisfação de outras necessidades essenciais à existência 
humana;

3. Promover a Segurança Alimentar e Nutricional também é promover a 
saúde, o respeito à diversidade cultural e a sustentabilidade económica 
e ambiental.

Estas definições e outras, têm contribuído imenso para o entendimento 
e abordagem da segurança alimentar por parte de vários países. No caso 
de Angola, ao elaborar a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (ENSAN), formulada em 2009, foi adoptada a definição aprovada 
na Cimeira da Alimentação de Roma, já referida antes, enfatizando as suas 
quatro dimensões fundamentais: disponibilidade de alimentos, acesso a 
alimentos, consumo e utilização dos alimentos e estabilidade dos alimentos.
Quando as pessoas têm dificuldades de satisfazer as suas necessidades 
alimentares enfrentam uma situação de insegurança alimentar. A análise 
dos sinais que evidenciam carências, insuficiências ou excesso de alimentos 
nas pessoas, famílias, comunidades ou países, também chamadas de 
manifestações de insegurança alimentar, é importante na medida em que 
pode ajudar a avaliar o grau de incidência da pobreza. 

As principais manifestações de insegurança alimentar são: a fome, a 
desnutrição e a obesidade, sendo as duas primeiras as mais graves para a 
situação em Angola.

Segundo Abramovay, a fome decorre da insuficiência ou ausência de 
calorias no organismo. Entretanto, a fome pode ser caracterizada de 
diversas maneiras que vale a pena retomar aqui, tais como a fome aguda, a 
fome crónica e a fome oculta (MALUF, 2007).
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A fome aguda corresponde a "vontade de comer" e constitui fonte de prazer 
saciável com seus próprios meios. Os que estão nessa condição não são os 
que passam fome, mas o interesse por este grupo está relacionado com 
o papel que desempenham na análise dos hábitos alimentares (MALUF, 
2007).

A fome crónica é a condição em que a alimentação diária não fornece energia 
suficiente para a manutenção do organismo em condições de exercer as 
suas actividades quotidianas. Neste sentido, a fome crónica equivale a uma 
das modalidades de desnutrição que é deficiência energética crónica. A 
forma de desnutrição mais grave é a desnutrição infantil crónica (défice de 
altura para a idade) e, em menor grau,  a desnutrição aguda (défice de peso 
para a altura) (MALUF, 2007).

A fome oculta caracteriza-se pela manifestação de sinais clínicos 
provenientes da deficiência ou inadequação quantitativa (energia) ou 
qualitativa (nutrientes) da dieta, ou ainda das más condições higiénicas e 
de doenças que comprometem o aproveitamento biológico dos alimentos 
ingeridos (MALUF, 2007).

Embora seja um tema cujo interesse vem aumentando a cada dia, a 
concepção de quadros de referência específicos para tratar da segurança 
alimentar de uma forma abrangente, não tem evoluído ao mesmo 
ritmo, para analisa-la de uma forma mais abrangente (que inclua todas 
as dimensões ao mesmo tempo). Por isso, estudiosos engajados com a 
problemática, consideram que a abordagem sistêmica, nesse contexto, 
tem se colocado como uma das principais opções metodológicas e teóricas 
(Reis, 2010). 

A abordagem sistêmica e a sua aplicação nas ciências sociais têm sofrido 
avanços significativos nos últimos anos, com consequências ainda 
modestas em termos práticos, porem, carente do estabelecimento de uma 
nova visão do mundo não dualista (Santos, 2011). 

De acordo com o sociólogo Márcio Carneiro dos Reis, percebendo os 
princípios de comportamento e padrões institucionais do ponto de vista 
dos sistemas agroalimentares, pode-se dizer que a actuação dos actores 
no contexto dos subsistemas que os conforma é coordenada por quatro 
princípios, que não se excluem mutuamente:
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- Pela busca de sucesso nas redes de troca mercantis. 
o Essa busca é característica de todos aqueles que, de acordo com Braudel 

(1987), habitam a “camada do mercado”. Faz-se aqui referência aos que 
necessitam de se especializar para vender seu trabalho no mercado 
de trabalho, constituir micro, pequenas ou médias empresas, ou ainda 
oferecer seus serviços nos mercados para profissionais liberais, como 
costureiras, jardineiros, além dos conhecidos médicos, advogados, 
dentistas, etc. 

- Pela produção para autoconsumo.
o O maior expoente dessa forma de produção que se conhece é 

certamente, a agricultura familiar.  

- Pela existência de redes de troca com objetivos não econômicos. 
o Trata-se aqui do que etm sido convencionado chamar de “o espírito 

da dádiva” e “economia solidária” (Godbout, 1999 e Singer, 2004). De 
acordo com o primeiro desses autores, formas de actuação do Estado 
também fazem sentido aqui, como a gestão de bancos de sangue, por 
exemplo.

- Pela existência de sistemas de redistribuição seja da capacidade 
de acessar aos alimentos, seja dos próprios alimentos.
o De acordo com Singer (2004), esse também é o caso das políticas sociais 

redistributivas ou compensatórias que, no contexto da Segurança 
Alimentar e Nutricional, possuem implicações significativas no que 
diz respeito ao acesso e à disponibilidade alimentar para grande parte 
das populações, no Brasil e no mundo. Manifestações de “economia 
solidária” e do “espírito da dádiva” podem aqui também ser encontradas. 

Posto isto, os quatro subsistemas que compõem um sistema de Segurança 
Alimentar e Nutricional avançados por Márico C. Reis são os seguintes:

- O subsistema de produção agroalimentar

Este subsistema tem como base as condições ambientais, vale dizer, os 
fluxos inerentes aos meios físicos e bióticos, pressupostos da produção 
e transformação local e regional de alimentos. Além do meio ambiente 
circundante, ele é composto pelo sector agropecuário, pelo extretivismo 
vegetal e animal, pela agroindústria e pela indústria de transformação 
de alimentos, incluindo as relações sociais prevalecentes, a infraestrutura 
necessária e os métodos de produção e transformação agroalimentar, além 
das regras formais e informais que lhe dão sustentação.
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- O subsistema de abastecimento alimentar

Consiste no sistema de distirbuição, capaz de tornar disponível a 
produção agroalimentar para consumo. Este subsistema é composto pela 
estrutura de transporte, comunicações e armazenamento, pelas redes de 
comercialização agroalimentar e pelos mercados de oferta e demanda 
de alimentos,  incluindo as  principais características de funcionamento 
dos mercados, métodos de distribuição e conservação e seus marcos 
regualtórios, formais e informais.

- O subsistema de consumo aliementar

Consiste na capacidade das famílias e grupos sociais de acessar, conservar 
e preparar os alimentos, segundo os hábitos alimentares cultivados por 
eles. Ele tem como ponto de partida as condições nutricionais, de saúde 
e nível educacional das famílias e seus condicionantes e é composto pelos 
determinantes do acesso aos alimentos - condições de acesso aos recursos 
naturais e aos mercados; à infraestrutura e às políticas públicas; à assistência 
técnica ao crédito - e pelos sistemas culturais subjacentes.

- O subsistema de promoção da Segurança Alimentar e 
Nutricional através de políticas públicas

Consiste nos espaços institucionais onde os marcos regulatórios de todo 
o sistema agroalimentar são concebidos, bem como as políticas que 
intererem no funcionamento dos três susbistemas acima. Ele é composto 
pelo quadro político-institucional de referência: sector público, a sociedade 
civil organizada, o sector privado e pelos espaços políticos de concertação, 
além de seus respectivos marcos regaulatórios.

Esta abordagem toda tem de estar relacionada com a produção para 
o autoconsumo e o mercado, enquanto fontes principais de aquisição 
de alimentos das pessoas. Os estudiosos angolanos têm se debruçado 
pouco sobre esta questão do autoconsumo, provavelmente influenciados 
pela corrente de pensamento que desvaloriza este tipo de agricultura, 
pressupondo que a médio prazo, este modelo de produção seria susbstituído 
pela agricultura mecanizada. Estudos indicam que a importância da 
produção para o autoconsumo reside no facto de ser um dos pressupostos 
centrais para a segurança alimentar e para a diminuição da pobreza (Grisa, 
2007). 
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iii. COnTEXTO GERAL DA SEGURAnÇA ALiMEnTAR 
E nUTRiCiOnAL EM AnGOLA

3.1 - Disponibilidade de Alimentos

A disponibilidade de alimentos é uma dimensão que a par do acesso, 
estabilidade, consumo e utilização dos alimentos deve estar presente em 
qualquer estratégia que vise atingir uma situação de segurança alimentar e 
nutricional. A disponibilidade de alimentos é alcançada quando a produção 
interna dos sectores da agricultura, das pescas, pecuária, a importação e o 
aprovisionamento de alimentos, asseguram em quantidade e qualidade 
sanitária, nutricional e biológica, o normal abastecimento dos mercados 
(República de Angola, Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, 2009).

A disponibilidade de alimentos afigura-se como a dimensão que condiciona 
as outras, ou seja, sem a existência de alimentos não se pode falar em 
acesso aos alimentos, estabilidade, consumo nem utilização. Portanto, a 
disponibilidade de alimentos é uma condição necessária mas não suficiente 
para que se realize o objectivo da segurança alimentar e nutricional.

Os dados que podem ser usados relativamente à disponibilidade de 
alimentos em Angola datam da época agrícola 2008/2009 e ano comercial 
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2009/2010. Contudo, em função do comportamento das variáveis 
macroeconómicas e ambientais registadas no período de 2009/2012 e 
na ausência de dados mais actualizados, pode-se deduzir a partir destes 
dados, qual a situação actualmente mais aproximada à realidade do país, 
no que diz respeito à existência dos alimentos essenciais.

Nos gráficos seguintes pode-se observar a disponibilidade de cereais e 
leguminosas no referido ano comercial.

Gráfico 1: Comparação entre necessidades, disponibilidade e 
importação de cereais, por Províncias

Gráfico 2: Comparação entre necessidades, disponibilidade e 
importação de feijões, por Províncias

Fonte: Gabinete de Segurança Alimentar do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas

Fonte: Gabinete de Segurança Alimentar do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas
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3.2 - Acesso aos Alimentos 

O acesso aos alimentos refere-se à capacidade dos indivíduos para 
adquirir alimentos apropriados a uma dieta nutritiva por meio de recursos 
adequados. O acesso aos alimentos pode ser de ordem física – quando os 
cidadãos têm pleno acesso aos meios de produção tais como a terra, água, 
sementes, fertilizantes, bem como o bom funcionamento dos mercados, 
vias de acesso, permitindo que os alimentos produzidos internamente ou 
importados cheguem, de forma ágil e regular ao consumidor - ou de ordem 
económica – quando as famílias têm recursos económicos suficientes para 
cobrirem as suas necessidades alimentares básicas, sem comprometer a 
satisfação de outras necessidades úteis à existência humana (habitação, 
saúde, educação, informação, etc.). A dimensão do acesso está muito 
relacionada à existência de uma renda, ou de outros recursos para que se 
possa produzir, comprar, trocar ou receber alimentos para uma alimentação 
adequada (ENSAN, 2009).

Durante o período de conflito armado em Angola, o número de pessoas 
que tinha acesso aos alimentos por via de doações (ajuda humanitária) 
era elevado devido ao número alto de indivíduos que estavam afectados 
directamente pelas acções militares. Os principais grupos populacionais 
que estavam sujeitos à ajuda humanitária eram os deslocados internos 
(pessoas que haviam abandonado as suas aldeias de origem para viverem 
em centros de deslocados). Com o fim do conflito armado em 2002, 
claramente, a tendência alterou-se, sendo que uma parte significativa 
da população passou a aceder aos alimentos por via da sua produção e 
do mercado relativo devido ao aumento da oferta de bens alimentares 
resultantes da produção interna e da  importação. Vale reportar que nos 
seis anos imediatamente anteriores ao ano 2008, a proporção de crianças 
órfãs com idade entre 0-17 anos cujos agregados familiares recebiam ajuda 
humanitária ao nível nacional era de 16,9% (IBEP, 2008). 

A ausência de dados estatísticos sobre o acesso aos alimentos em Angola, 
não permite uma análise mais detalhada. Contudo, tendo em conta que 
o acesso aos alimentos tem relação directa com o nível de renda, então 
o mesmo acesso também relação com a pobreza, sendo verdade que 
quanto mais severa for a pobreza, maiores serão as dificuldades de acesso 
aos alimentos. Os dados do Inquérito sobre Bem-Estar da População 
realizado em 2008 indicam que a proporção da população angolana que 
vivem abaixo da linha nacional da pobreza era de 36,6%. A linha nacional 
da pobreza é de KZ 4.793. (em Dezembro de 2009, 1 dólar americano 
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equivalia a 88.600 kwanzas). Ainda segundo o mesmo inquérito, as receitas 
médias mensais por pessoa no meio rural de Angola andam à volta de KZ 
5.967,00 calculados a partir da média entre a renda dos mais pobres (KZ 
1.230,00) e os menos pobres (KZ 16.383,00) para além dos outros quintis. 
Os KZ 5.967,00 distribuídos segundo as fontes de rendimento do agregado 
familiar é o seguinte:  receitas laborais (49%), receitas não laborais (14%) e 
autoconsumo ou autoabastecimento (37%) (IBEP, 2008-09). A repartição do 
valor nacional da receita média mensal por pessoa no meio rural pelos dias 
do mês dá uma receita diária de KZ 198,9.

O valor da despesa média mensal por pessoa no meio rural é de KZ 4.061,00 
(IBEP, 2008-09). Se este número for comparado ao da receita média mensal 
por pessoa pode-se ficar com uma impressão ilusória de que existe alguma 
poupança dessa relação. Porém, não se pode acreditar que uma pessoa 
possa gastar por dia apenas KZ 4.061,00/30=135,36 para todas as despesas.

As principais despesas alimentares médias mensais por pessoa efectuam-se 
maioritariamente com legumes e outras hortícolas incluindo batata e outros 
tubérculos (38%), cereais e produtos a base de cereais (26%), seguindo-se 
na classificação, o peixe e derivados (11%). As outras despesas dividem-
se entre as bebidas alcoólicas e não alcoólicas, pão, frutas e produtos 
alimentares diversos. Recorde-se que as despesas médias mensais por 
pessoa com alimentação e bebidas não alcoólicas no meio rural estimaram-
se em 66% do total de gastos feitos pelas famílias, ou seja, KZ 2.680,00 por 
mês/pessoa são gastos em alimentação (IBEP, 2008-09).

3.3 - Manifestações de Insegurança Alimentar

3.4 - Políticas de Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional 
em Curso 

A partir de 2010 começou a ser implementado o Programa Municipal 
Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate a Pobreza, enquanto um 
instrumento central de política de apoio às comunidades rurais, suportado 
por outros subprogramas, tais como a Linha Especial de Crédito Agrícola, 
o Programa de Promoção do Comércio Rural, o Programa de Extensão e 
Desenvolvimento Rural e outros instrumentos. Este Programa foi aprovado 
pelo Executivo angolano como forma de responder às preocupações com 
a pobreza rural, evidenciadas pelos resultados do IBEP. De acordo com 
o Programa de Governação apresentado pelo partido político que vai 
dirigir o país até 2017, estes programas continuarão a ser implementados 
até esse ano. Recorde-se que para a sua operacionalização instituições 
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importantes do Estado Angolano têm desempenhado um papel relevante, 
nomeadamente a Secretaria da Presidência da República para os Assuntos 
Sociais e os Ministérios da Agricultura, do Comércio e da Economia.

No que toca especificamente à promoção da segurança alimentar e 
nutricional, vale referir que foi aprovada a Estratégia Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional em 2009. Porém, a sua implementação continua 
ainda sem ser concretizada, fundamentalmente no que toca a criação 
dos órgãos nela previstos para a coordenação das acções aos níveis 
nacional, provincial e municipal. Concluindo, o país possui um quadro 
legal, institucional e operacional para se desenvolver um bom trabalho 
de promoção da segurança alimentar, bastando apenas alguma vontade 
política para o alcance dos objectivos.

A agricultura foi um dos sectores económicos mais afectados pela crise 
gerada pela dívida interna em 2010. Como  consequência, muitos dos 
principais programas de produção agrícola ficaram bastante prejudicados 
em  virtude da escassez de recursos financeiros ao nível do OGE, tendo 
baixado o seu desempenho. Destacam-se entre estes programas, o d 
Extensão Rural,  o Projecto Aldeia Nova, o Pólo Agro-Industrial de Capanda 
e o Programa de Promoção do Comércio Rural (CEIC, 2011).

De 2008 a 2010 o peso do sector do sector agrícola no Orçamento Geral do 
Estado reduziu numa percentagem de 4,45% para 1,97%, ou seja de mais 
USD 1.500.000,00 para menos de USD 700.000,00 (CEIC, 2011).

Com a continuidade dos programas públicos em curso e a perspectiva 
de introdução de outras iniciativas internas, o Executivo da República 
de Angola pretende atingir dentro dos próximos cinco anos, metas que 
segundo especialistas, não serão alcanças na sua plenitude, à excepção 
dos cereais que têm alguma possibilidade de serem concretizadas. Um 
dos desafios que se pode colocar nesta análise é que o alcance das metas 
projectadas (produção anual de 2,5 milhões de toneladas de cereais; 1 
milhão de toneladas de leguminosas; 20 milhões de toneladas de mandioca; 
1,5 milhões de toneladas de batata rena) se traduza em resultados 
efectivamente positivos (baixos custos); que a cobertura das necessidades 
domésticas em frango em até 60% e em até 50% das necessidades em 
carne bovina seja feita com recurso ao uso de uma tecnologia que possa 
eventualmente provocar problemas a nível da saúde humana (MPLA, 2012).
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iV. APRESEnTAÇÃO E DiSCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 - Disponibilidade de Alimentos

Analisando a situação da disponibilidade de alimentos na província 
de Benguela, constatou-se que no período de 2008-2009, conseguiu-
se fazer cobertura às suas necessidades em cereais na ordem de 64% 
correspondente a 84.704 toneladas, isto é, havia o registo de um défice de 
36% com principal incidência sobre o arroz e trigo. Este dado significa que 
a província de Benguela precisava de importar cerca de 47.646 toneladas 
de cereais distribuídas entre milho, arroz, massango, massambala e trigo 
para fazer face as suas necessidades em cereais (Ministério da Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2010).

No Huambo, havia na época em referência, uma disponibilidade de cereais 
no total de 287.047 toneladas, cobrindo 91% das necessidades avaliadas 
em 323.794 toneladas. Nesta altura, o milho e o amendoim apresentavam 
alguns excedentes. Ainda assim, para atender as necessidades globais 
de consumo de cereais, carecia de adquirir cerca de 112.528 toneladas, 
repartidas entre massango, massambala, arroz e trigo (Ministério da 
Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2010).

A Huila apresentava uma situação superavitária em milho, raízes e 
tubérculos. As suas necessidades globais em cereais andavam eram de 
207.117 toneladas de produtos diversos (84.115 toneladas de milho, 42.749 
toneladas de massango, 44.412 toneladas de massambala, 19.777 toneladas 
e arroz e 16.064 toneladas de trigo), com um défice geral avaliado em 27% 
(83.027 toneladas). Em termos de milho, as suas necessidades estavam 
estimadas em 84.115 toneladas e foram cobertas por uma disponibilidade 
de 111.582 toneladas, registando-se por isso, a diferença excedentária de 
mais de 27.400 toneladas.

Em Malanje registou-se na época, um défice de 76.325 toneladas de cereais, 
distribuídas em milho (24.265 toneladas), arroz (26.789 toneladas) e trigo 
(25.272 toneladas). Este défice corresponde a 71% das necessidades das 
populações da província em cereais, pelo que, as mesmas estavam cobertas 
em apenas 29% (Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das 
Pescas, 2010).

Quanto aos feijões, uma das primeiras notas que se pode apontar é a 
diferença entre a necessidade e a disponibilidade naquele período, em que 
nas províncias do Huambo, Malanje e Huila havia um défice que justificava 
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as importações. Apenas Benguela tinha uma disponibilidade maior que 
a necessidade (disponibilidade excedentária), razão pela qual, não havia 
necessidade de importar feijão (Ministério da Agricultura, Desenvolvimento 
Rural e das Pescas, 2010). A questão sobre a qual os técnicos se devem 
debruçar, é como se explica que nesta província, as necessidades sejam 
menores que a disponibilidade, não havendo tradição de produção de 
feijão na referida província.

Em termos mais específicos, registou-se na província do Huambo, um 
défice de 17.003 toneladas de feijão, representando 31% das necessidades 
(Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2010).

Conforme se disse anteriormente, Benguela registou um excedente em 
feijões, estimados em 19.463 toneladas, em relação às necessidades 
(Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2010).

A província da Huíla precisava  de mais 10.684 toneladas para atender as 
suas necessidades em feijão (Ministério da Agricultura, Desenvolvimento 
Rural e das Pescas, 2010).

A província de Malanje apresentou uma necessidade de importação de 
feijão de 26.598 toneladas  e 3.620 toneladas de amendoim. Nesta província,  
apenas a mandioca e a batata rena eram apontadas como produtos, cujas 
necessidades tinham sido superadas pela disponibilidade (Ministério da 
Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2010).

Os dados disponíveis mostram que não há exportação de alimentos a partir 
das quatro províncias analisadas.

4.2 - Acesso aos alimentos

Do ponto de vista do acesso aos alimentos, a segurança alimentar e 
nutricional engloba, não apenas comer regularmente, mas também comer 
alimentos de qualidade e adequados aos hábitos culturais, com base em 
práticas saudáveis e que preservem o prazer ligado a alimentação (CPDA/
UFRRJ, 2007).

Nas secções seguintes, apresenta-se a análise do acesso das populações 
dos municípios estudados,  aos alimentos por províncias, a partir do 
pressuposto segundo o qual, as principais fontes de obtenção de alimentos 
são:
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Produção própria: diz respeito àqueles indivíduos que obtêm os alimentos 
a partir da produção agrícola para autoconsumo, isto é, as famílias que 
produzem os seus próprios alimentos. Estes indivíduos tanto podem 
obter alimentos exclusivamente das suas parcelas de terra, como podem 
combinar esta fonte com outras.

Compra no mercado: enquanto uma fonte de aquisição de alimentos, 
o mercado atende aqueles indivíduos que possuem alguma renda que 
lhes confere algum poder d compra. Estes indivíduos podem depender 
exclusivamente do mercado para obterem alimentos, mas também podem 
combinar esta fonte com qualquer uma outra.

Transferências: em determinadas situações, os indivíduos podem estar 
sujeitos a uma condição de indigência, de tal sorte que passam a depender 
de outrem para se alimentarem, designadamente as ajudas humanitárias, 
as práticas de solidariedade, as pensões de reforma, de velhice, as ofertas 
por caridade, etc. O grupo de indivíduos que se alimenta a partir da 
recepção de transferências (doações), também podem ter outras fontes 
como a produção própria e o mercado.

4.2.1 - Análise do Acesso aos Alimentos Por Províncias

Malanje

Dos 240 indivíduos inquiridos nos municípios de Kalandula, Kiwaba Nzoji 
e Quela, apenas 48 afirmaram que consomem o  funge preparado com 
farinha de milho, ou seja, 20%. Destes, apenas 10% têm alguma produção 
de milho. A maioria tem como fonte de obtenção do milho transformado 
em farinha, o mercado (64,58%) e/ou recebe como ofertas de parentes e 
amigos (25%).

Gráfico 3: Fontes e obtenção da farinha de milho

Fonte: Levantamento de campo
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A farinha de bombó (feita com mandioca) é a matéria-prima do principal 
alimento consumido pelas famílias rurais nos municípios onde foi feita 
a recolha de dados (Kalandula, Quela e Kiwaba Nzoji). Os dados a seguir 
apresentados mostram que cerca de 93% dos indivíduos inquiridos 
produzem mandioca e consomem funge de bombó. Contudo, vale realçar 
que para o efeito, em média, cada família precisa de ter o correspondente 
a AKZ 50,00 (em dinheiro ou em espécie) para garantir a confecção do 
referido alimento.

Tabela 3: Formas de acesso a farinha de bombó pelas famílias inquiridas 
na província de Malanje

Fonte: Levantamento de campo

Fonte: elaboração própria

Gráfico 4: Fontes de obtenção da farinha de bombó
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Aqui há a referir que 17 dos 240 inquiridos não têm produção própria 
de mandioca capaz de torná-los autónomos a este respeito, pelo que, 
recorrem ao mercado quando necessitam da farinha ou aos amigos. Entre 
os que produzem mandioca (223), 19 procuram cobrir os seus défices em 
farinha de bombó, através da compra no mercado. No que diz respeito 
ao acesso das famílias à farinha de bombó, uma pequena parte, depende 
exclusivamente do mercado (0,83%).

O arroz é dos alimentos consumidos com pouca frequência. Durante o 
inquérito, 25 indivíduos disseram que não se consome arroz nos seus 
domicílios. As principais razões que estão na base do pouco consumo de 
arroz nas comunidades estão ligadas a dois factores, designadamente o 
hábito e o poder de compra das famílias. Não é uma cultura praticada pelos 
camponeses nos municípios em referência, pelo que, a sua disponibilidade 
está apenas ao nível do mercado; sendo o seu preço médio (AKZ 150,00/kg) 
é considerado alto pelas famílias.

A par do arroz, a massa alimentar é considerada um alimento caro para as 
famílias rurais inquiridas nos municípios do Quela, Kalandula e Kiwaba Nzoji. 
Note-se que dos 240 agregados familiares abrangidos pelo inquérito, 56 
disseram que não consomem massa alimentar 23,33%. De uma forma geral, 
o  consumo da massa alimentar está condicionado ao poder de compra 
de cada família.  O seu preço nos mercados locais varia relativamente, 
estando a média de preços situada ao nível dos AKZ 137,64/pacote de 0,5 
kg. Tendo em conta o tamanho dos agregados familiares (variável entre 1 
a 23 membros), seria muito difícil os mais numerosos adoptarem a massa 
como alimento comum no quadro das suas dietas.

O preço do óleo é alto para a capacidade de pagamento dos camponeses. 
Um litro de óleo custa aproximadamente AKZ 310,00. O peixe (seco e 
fresco) está igualmente longe do alcance da maioria das famílias, sendo 

Fonte: Levantamento de campo

Gráfico 5: Acesso ao Peixe de Consumo (Seco e Fresco)
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adquirido, fundamentalmente no mercado à preços, longe do alcance da 
maioria das famílias camponesas. De acordo com os dados recolhidos, não 
há actividade de piscicultura nos municípios acima referidos. 52 pessoas 
das 240 inquiridas (21,67%) não têm capacidade de acesso  ao peixe para 
o seu consumo.

Outros produtos com importância na dieta das populações são as folhas, 
pois, 96,67% dos 240 domicílios inquiridos praticam culturas geradoras 
de folhas que servem de alimentos para consumo humano, sendo estas, o 
principal complemento ao funge preparado com farinha de bombó.

O feijão é outro produto relativamente caro para uma região considerada 
agrícola. O seu preço médio está avaliado em AKZ 243,30/Kg, razão 
pela qual existe um número significativo de indivíduos inquiridos que 
revelaram dificuldades de acesso ao referido alimento. Note-se, 12,5% das 
240 pessoas inquiridas têm dificuldades de comprar feijão para as suas 
refeições, conforme mostra o gráfico seguinte:

Gráfico 6: Fontes de aquisição de feijão

Fonte: Levantamento de campo
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Tabela 4: Formas de acesso ao feijão para consumo, pelas famílias 
inquiridas na província de Malanje

Fonte: Levantamento de campo

Os dados da tabela 5 mostram uma percentagem significativa da população 
de Malanje tem acesso relativamente fácil ao feijão, porém não deixa de 
ser preocupante o facto de 12% desta, ter dificuldades de comprar este 
alimento Os agregados familiares daquela região tendem a depender mais 
da sua produção do que de outras fontes como o mercado e as doações, no 
que diz respeito ao acesso ao feijão.

Gráfico 7: Fontes de aquisição de carne para consumo 
na província de Malanje

Fonte: Elaboração Própria
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Gráfico 8: Situação da Segurança Alimentar na província 
de Malanje, 2012

Fonte: Levantamento de campo

O acesso das pessoas à carne também dá-se com algumas dificuldades; 
a principal fonte de aquisição da carne é o mercado, a um preço médio 
igualmente elevado para a capacidade de pagamento das famílias 
rurais (AKZ 1.144,38/kg), seguindo-se as fontes próprias (caça e criação) 
e, finalmente as ofertas (doações) de parentes e amigos, em jeito de 
solidariedade e, também por ocasião de eventos festivos. A percentagem 
de pessoas sem capacidade de acesso a carne para consumo é considerável 
(32,86%).

Na globalidade, os dados sobre (In) segurança Alimentar na Província de 
Malanje estão apresentados na tabela seguinte e correspondente gráfico.

Tabela 5: Situação Geral da (In) segurança Alimentar na Província 
de Malanje, 2012

Fonte: Levantamento de campo
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O número de pessoas sem dificuldades de acesso aos alimentos, em termos 
quantitativos ou qualitativos, e sem receio que os alimentos venham a 
faltar num futuro breve corresponde a apenas 1,25% do total de indivíduos 
inquiridos (240);

Há um número considerável de agregados familiares vivendo em situação 
de insegurança alimentar leve, isto é, vivem preocupados com a falta de 
alimentos no futuro próximo e já se encontram a tomar medidas de gestão 
interna para que  os poucos alimentos disponíveis possam durar mais. Este 
conjunto de domicílios representa 15,83% dos indivíduos inquiridos.

A outra franja da amostra a aconsiderar é constituída por um conjunto 
de agregados familiares, representados pelos 29,17% na terceira barra do 
gráfico 8, que vivem uma situação de insegurança alimentar moderada. 
Segundo a teoria, os indivíduos que vivem nesta situação, devido a 
escassez de alimentos que se manifesta, não estão muito preocupados 
com a qualidade destes, dando prioridade à manutenção da quantidade 
que necessitam. Também começam a reduzir as  quantidades de alimentos 
acessíveis pela família. São indivíduos que enfrentam a chamada fome 
oculta teorizada por Josué de Castro, na sua obra sobre a Geografia da 
Fome.

FInalmente, no gráfico encontra-se a barra referente ao grupo de agregados 
familiares vivendo em situação de insegurança alimentar grave, enquanto 
uma condição em que há restrição da quantidade de alimentos que leva à 
situação de fome, com alguma frequência, entre adultos e crianças. Trata-se 
da maioria representada por 43,75% do total de inquéritos realizado a 240 
domicílios dos mnicípios do Quela, Kiwaba Nzoji e Kalandula.

Os dados mais detalhados que fundamentam as  quatro situações acima 
descritas constam no anexo 1.

Huambo

A partir dos dados disponíveis e analisados, observa-se que 100% dos 
indivíduos inquiridos consomem funge preparado com farinha de milho, 
sendo que 15,83% destes, dependem exclusiivamente do mercado para 
obter a referida farinha; os que se alimentam de funge sem recurso ao 
mercado (apenas a sua produção) constituem 20,49%, ou seja 49 dos 240 
indivíduos inquiridos. O resto combina a sua produção com a aquisição no 
mercado.
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Quanto a duração das colheitas, os dados estão ilustrados na tabela e 
gráfico seguintes.

Tabela 6: Formas de acesso ao milho para consumo pelas famílias na província 
do Huambo

Fonte: Levantamento de campo

Os 62,5% dos agregados que combinam a sua produção com o mercado 
como fontes de aquisição da farinha de milho, revelam que apesar de a 
maioria produzir milho, quase todos acabem por comprar milho ou a 
respectiva farinha no mercado, porque as suas colheitas duram pouco.

Quanto a duração das colheitas, os dados estão ilustrados na tabela e 
gráfico seguintes.
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Tabela 7: Duração das colheitas das famílias na campanha 
agrícola 2011/2012

Fonte: Levantamento de campo
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Em termos de consumo de alimentos preparados com farinha de milho, 
principalmente o pirão, cada família precisa de ter uma média de 3 kg 
de farinha que corresponde a um preço médio de AKZ 55,00 para poder 
confeccionar uma refeição.

A produção de mandioca é bastante reduzida na província do Huambo. Os 
dados mostram que dos 240 indivíduos inquiridos, apenas 58 disseram que 
têm alguma produção de mandioca (24,16%), a partir da qual preparam 
farinha para confeccionar alimentos que podem eventualmente, substituir 
o pirão de milho. Logo, através dos dados nota-se claramente, que o funge 
de bombó não faz parte dos hábitos alimentares da da maioria da população 
do Huambo, por isso, a sua produção não tem sido uma prioridade. Os 
dados a seguir mostram um baixo nível de consumo do fuge de bombó 
nos municípios da província do Huambo, inquiridos.

Gráfico 9: Duração das colheitas nas famílias 2011/2012

Fonte: Levantamento de campo

Tendo em conta que as colheitas que medeiam uma campanha agrícola 
de outra ocorrem normalmente entre Junho a Agosto (principalmente no 
planalto central de Angola), uma família cujas colheitas duram apenas 3 
meses, tem poucas possibilidades de reunir capacidade produtiva para 
enfrentar os desafios da campanha seguinte, já no máximo estas só podem 
atender as suas necessidades alientares a partir da sua produção, até meados 
de Dezembro. Esta questão, também está directamente relacionada com 
o acesso aos diferentes tipos de parcelas de terra nas comunidades rurais 
(terrenos altos, terrenos das baixas, terrenos intermédios, etc.). Os números 
apresentados mostram que a percentagem da população com fraca 
capacidade de produzir alimentos para o seu próprio consumo ininterrupto 
é significativa.
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Tabela 8: Fontes de aquisição de farinha de bombó

Fonte: Levantamento de campo

O arroz tende a ser mais consumido do que a farinha de bombó, pois o 
número de pessoas que disse não consumir arroz é relativamente inferior 
(apenas 7 entre 240) ou seja, 2,92%. A par da massa, o arroz é ainda pouco 
consumido pelas famílias do meio rural porque segundo constatações, 
trata-se de um alimento pouco energético para suportar as necessidades 
calóricas de organismos humanos dedicados essencialmente ao trabalho 
físico permanente (preparação de terras, lavoura, sacha, corte de madeira, 
abertura de valas de rega, etc.). Para uma família realizar uma refeição à 
base do arroz, precisa de ter uma quantidade média de 1,8 Kg. Para o efeito 
tem de reunir cerca de AKZ 108,00 (preço médio do Kg de arroz).

O acesso ao óleo vegetal é também, de algum modo, difícil devido ao seu 
preço. No período de Abril a Julho de 2012, o preço médio de um litro de 
óleo vegetal foi de AKZ 250,00. O peixe seco e fresco é outro alimento cujo 
preço está longe do alcance dos consumidores no meio rural da província 
do Huambo, sendo que o preço do peixe seco no referido período variou 
entre AKZ 175,00 a 450,00 o Kg; o preço do peixe fresco no mesmo período 
variou entre AKZ 100,00 a 400,00 o Kg. Quase todas as famílias inquiridas 
(95,83% de 240) compram peixe no mercado quando podem porque não 
se regista qualquer actividade de pesca que seja significativa a ponto de 
se constituir numa fonte sustentável deste alimento para servir as famílias 
locais.

Todas as famílias consomem folhas de diversas plantas (feijoeiro, 
mandioqueira, aboboreira, etc.) quer seja a partir da sua produção ou 
mesmo recorrendo ao mercado.

Para além do milho, o Huambo também tem sido apontado no discurso 
de diversas entidades, como sendo um grande produtor de feijão. Na 
verdade existem municípios que podem confirmar essa potencialidade. 
Contudo, curiosamente, os dados recolhidos no âmbito desta pesquisa, 
mostram que em termos de acesso e consumo, a situação da província do 
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Fonte: Levantamento de campo

Huambo apresenta-se algo controversa. À excepção de um inquirido, todos 
afirmaram que consomem feijão, através da própria produção (45,83%) 
e da compra no mercado (86,25%) apesar de o seu preço estar acima do 
normal para uma região potencialmente produtora.

Analisando ao pormenor, as fontes de obtenção do feijão para consumo 
das famílias, nota-se na tabela seguinte que 51,67% de dependem 
exclusivamente do mercado; 11,25% dependem apenas da sua produção 
para obterem feijão, isto é, não recorrem ao mercado para adquirirem o 
referido alimento por falta de recursos financeiros para o efeito; 33,75% 
fazem uma combinação das duas fontes (produzem e compram); apenas 
um (0,42%) depende exclusivamente de doações de terceiros para comer 
feijão. 

Tabela 9: Formas de acesso ao feijão para consumo pelas famílias 
rurais na província do Huambo
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Tabela 10: Situação Geral da (In) segurança Alimentar na Província do 
Huambo, 2012

Fonte: Levantamento de campo

Deste quadro, pode-se notar claramente, que existe ao nível das 
comunidades rurais da província do Huambo, um número significativo de 
agregados familiares que consomem feijão, sem contudo, terem produção 
deste alimento.

Quanto à carne, 205 dos 240 indivíduos inquiridos (85,42%), afirmaram que 
consomem este alimento de vez em quando (em função da disponibilidade 
financeira), numa quantidade média de 195 kg que pode estar ao preço 
médio de AKZ 650,00 por kg. Este preço depende do tipo e da qualidade 
da carne. 14,58% dos inquiridos revelou não ter capacidade financeira 
para integrar a carne na sua dieta. Do total de pessoas que algumas vezes 
consomem carne, apenas 14 (6,83%) obtêm carne a partir da sua actividade 
pecuária. O resto depende exclusivamente do mercado. Esta situação 
revela a necessidade de intervenções que fomentem a produção animal de 
pequeno e médio porte, ao nível familiar.

Em termos globais, os dados sobre a (In) segurança Alimentar na Província 
do Huambo apresentam-se a seguir na tabela 11 e gráfico 10.
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Gráfico 10: Situação de (In) segurança alimentar na Província 
do Huambo, 2012

Fonte: Levantamento de campo

Os dados apresentados na tabela 11 e correspondente gráfico 10 mostram 
que de um total de 240 indivíduos a quem se fez o inquérito, apenas 18 (7,5%) 
enquadram-se na categoria dos agregados familiares que no momento 
não têm dificuldades de acesso aos alimentos, em termos quantitativos ou 
qualitativos, nem apresentam receio que os alimentos venham a faltar num 
futuro breve, vivendo por isso, em situação de segurança alimentar.

A franja da população representada por aqueles agregados familiares 
que vivem uma situação de insegurança alimentar leve, é de 21,25% ou 
seja, 51 de 240. Recorde-se que fazem parte desta categoria os agregados 
familiares que já estão preocupados com a falta de alimentos a curto prazo, 
adoptando pelo facto, algumas medidas de gestão visando a prevenção 
para que os alimentos disponíveis possam durar mais. Uma das medidas 
frequentes nestas circunstâncias, tem sido a redução do número de 
refeições. De acordo com  os dados do inquérito, nos últimos três meses 
(Abril a Julho 2012), os agregados familiares que diminuíram a quantidade 
de alimentos nas suas refeições, por falta de alimentos (em casa e na lavra) 
e dinheiro para comprar comida está distribuído da seguintes forma:
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Fonte: Levantamento de campo

Fonte: Levantamento de campo

Nos últimos 3 meses, alguma vez diminuiu a quantidade de alimentos 
das refeições de seus filhos menores de 18 anos,  por falta de reservas 

alimentares (em casa e na lavra) e dinheiro para comprar comida?

Os agregados familiares que normalmente, não se preocupam com a 
qualidade dos alimentos,  mas sim com a sua quantidade devido as suas 
dificuldades de acesso a estes, correspondem a 23,75% de 240 domicílios 
inquiridos. Estes vivem uma situação de insegurança alimentar moderada.

Finalmente, está uma maioria que vive em situação de insegurança 
alimentar grave. Neles, a insegurança alimentar manifesta-se através de 
uma significativa restrição quantitativa de alimentos , levando-os a uma 
situação de fome com alguma frequência entre adultos e crianças. No caso 
dos municípios alvo deste inquérito, nomeadamente, Bailundo, Longonjo e 
Caála, estes domicílios representam 47,4% de um total de 240.

De acordo com os dados, no período de abril a julho de 2012, os agregados 
familiares cujos membros menores de 18 anos, ficaram sem comer por um 
dia inteiro devido a falta de comida e dinheiro para comprar, está distribuído 
da seguinte forma:

Nos últimos 3 meses, seus filhos menores de 18 anos, ficaram sem comer por 
um dia inteiro porque não havia comida nem dinheiro para comprar?
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Benguela

Os dados da província de Benguela mostram que 98,75% dos domicílios 
inquiridos nos municípios da Ganda, Cubal e Baía Farta,  consomem pirão1  
preparado com farinha de milho. Os restantes 1,25% dizem respeito aos 
agregados familiares que no momento da presente pesquisa estavam a 
viver uma situação de carência alimentar tal, que não tinham capacidade 
de garantir aos seus membros, uma refeição feita normalmente composta 
de pirão de milho, sujeitando-se à preparação dos seus alimentos à base 
da farinha de banana, de múcua e de massambala, alimentos considerados 
nesta região como sendo para pessoas em crise alimentar (não são 
alimentos comuns para as populações desta região).

Segundo revelação feita pelos inquiridos, devido a baixa produção registada 
ao longo da campanha agrícola 2011/2012, uma parte significativa da 
população da província de Benguela, principalmente no município do 
Cubal, adquire a farinha de milho a partir dos mercados locais (46,25%) 
outros diversificam suas fontes, conforme se apresenta no quadro seguinte:

1O pirão e o funje são alimentos similares. diferença reside apenas na matéria-prima, sendo que, para o funji serve a farinha de bombó e o pirão 
prepara-se com farinha de milho.

Tabela 11: Formas de acesso ao milho para consumo pelas famílias rurais na 
província de Benguela

Fonte: Levantamento de campo
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A quantidade média de fuba de milho necessária para as famílias prepararem 
uma refeição é de 1,59 Kg correspondente a um preço médio de AKZ 85,00 
nos mercados locais.

A duração das colheitas da campanha agrícola 2011/2012 está distribuída 
conforme os dados seguintes:

Tabela 12: Duração das colheitas das principais culturas em 
2011/2012

Fonte: Levantamento de campo

Deste quadro há dois dados interessantes de analisar. Primeiro o  número 
de famílias que teve colheitas cuja duração não chega aos três meses 
é bastante alto, sendo mais notória nos municípios da Ganda e Cubal. O 
município da Baía Farta apresenta uma situação mais heterogénea em 
termos de dispersão de valores, embora se note também, que no cômputo 
geral nenhuma família conseguiu ter colheitas capazes de suportar as suas 
necessidades alimentares por mais de cinco meses, em 2011/2012. Outro 
elemento de destaque são os 33,33% de agregados familiares inquiridos 
que se declararam como não tendo tido colheitas,  isto é, consumiram 
uma parte da sua produção ainda fresca e outra parte não chegou à fase 
de maturação devido aos efeitos da estiagem registada. Por esta razão, as 
referidas famílias vêm adoptando estratégias de sobrevivência, de entre 
as quais se destaca o recurso a prestação de serviços em propriedade 
de terceiros em troca de um pagamento em dinheiro ou alimentos. Este 
processo é também conhecido por otchipato. As famílias cujos responsáveis 
possuem motorizadas recorrem à prestação de serviços de transporte e 
outras ao fabrico de carvão e bebida alcoólica.

A  procura pela farinha de bombó nos municípios da Ganda, Cubal e 
Baía Farta é menor comparativamente a de milho, sendo que, do total 
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de agregados familiares inquiridos, metade (50%) não consome o 
respectivo funge, por não fazer parte dos seus hábitos alimentares. Outros 
120 indivíduos consomem, obtendo a farinha a partir da sua produção 
(33,33%), compra nos mercados locais (14,58%) e quando alguém oferece 
(3,33%). Quanto à produtividade da mandioca, um estudo específico pode 
debruçar-se sobre o assunto. O preço da farinha de bombó é relativamente 
baixo, confirmando a existência de uma oferta maior que a procura (o preço 
médio  de 1 kg de fuba de bombó anda à volta de AKZ 50,00).

O feijão é um alimento consumido por uma grande maioria das famílias 
da província de Benguela (80,83%), principalmente para acompanhar os 
alimentos ricos em carbo-hidratos como o pirão, o funje e outros (arroz e 
massa, etc.). Os 46 agregados familiares (19,17%) que, de acordo com os 
dados, não consomem feijão, referem-se aquelas pessoas que enfrentam 
restrições no acesso ao produto, quer por via da sua produção, afectada 
significativamente pela estiagem registada em 2011/2012, quer por via 
da compra nos mercados locais por falta de recursos financeiros para o 
efeito, onde o preço é considerado alto para a capacidade de compra dos 
agricultores de nível familiar. O preço médio do kg de feijão no período de 
Abril a Julho de 2012 foi de AKZ 270,00.

Entre os 194 agregados familiares que consomem feijão sem muitas 
restrições, existem aqueles que podem ser considerados de relativamente 
auto-suficientes em termos de acesso ao feijão, pois, com a sua produção 
conseguem proporcionar aos membros dos seus agregados, refeições 
acompanhadas de feijão, com uma frequência que está de acordo 
com a sua planificação. Estes correspondem a 29,38%. Outros 53,61% 
são excessivamente dependentes do mercado para suprirem as suas 
necessidades de consumo de feijão, ou seja, não têm capacidade de 
alimentar os membros do seus agregados sem recurso ao mercado. Veja-se 
o quadro seguinte:

Tabela 13: Formas de acesso ao feijão para consumo pelas famílias rurais 
na província de Benguela
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Fonte: Levantamento de campo

A região leste da província de Benguela onde se situam geograficamente os 
municípios do Cubal e da Ganda, têm um sistema de produção integrado 
pela agricultura e uma importante criação de animais de médio e grande 
porte, entre outros. Porém, em termos de consumo de carne, a pesquisa 
está a mostrar que este não está generalizado, havendo famílias com 
imensas dificuldades de acesso ao referido alimento (no quadro seguinte, 
nota-se que 27,08% não tem acesso a carne para consumo). O número de 
agregados familiares que se alimenta de carne a partir da sua criação não 
chega à metade, até porque os animais são criados para serem vendidos. Os 
consumidores da referida região que recorrem ao mercado para aquisição 
da carne, também não chega à metade (45,58%), supondo-se que o elevado 
preço do alimento condiciona a compra. O preço médio do kg de carne de 
vaca nos mercados do Cubal, Ganda e Baía Farta é de AKZ 1.000,00.

Tabela 14: Fontes de Obtenção de Carne de Vaca

Fonte: Levantamento de Campo

Esta situação mostra que não basta haver disponibilidade de alimentos 
para estar garantida a alimentação, é preciso que haja, um sistema de 
abastecimento alimentar que reforce os mecanismos de  geração de renda 
para as famílias e que facilite o acesso destas aos alimentos disponíveis.
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Fonte: Levantamento de Campo

O consumo de peixe fresco e seco faz parte dos hábitos alimentares das 
populações da província de Benguela. A sua localização encostada ao 
mar, estimula, naturalmente, esta tendência. Não obstante, a par dos 
outros alimentos, existem famílias com dificuldades de acesso ao  peixe 
seco e fresco, principalmente nos municípios do Cubal e da Ganda com 
28,75% de domicílios cada. O município da Baía Farta é o que apresenta 
a menor percentagem de domicílios com dificuldades de acesso ao peixe 
para consumo, entre os três, com 7,5% justificado pelo facto de ser um 
dos principais cetros piscatórios do país. Uma nota relevante que se pode 
retirar da análise relativa ao acesso do peixe para consumo, é que nenhum 
agregado familiar inquirido revelou alguma ligação à actividade de pesca, 
dependendo todas elas da aquisição do peixe no mercado, ou seja, esta 
constatação dá a entender que a pesca na província de Benguela é uma 
actividade que envolve maioritariamente, populações peri-urbanas e 
urbanas. 

A seguir estão apresentados os dados sobre (In) segurança Alimentar que 
permitem dar uma percepção mais global da província de Benguela.

Tabela 15: Situação Geral da (In) segurança Alimentar na 
Província de Benguela, 2012
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Gráfico 11: Situação Geral da (In) segurança Alimentar 
na Província de Benguela, 2012

Fonte: Levantamento directo

De acordo com  os dados supra apresentados, dos 240 domicílios alvos 
do inquérito realizado na província de Malanje, apenas 1 (0,42%) viveu 
durante o período de Abril a Julho de 2012 sem dificuldades de acesso 
aos alimentos e sem receio de que estes faltassem nos meses seguintes, 
estando por isso, em situação de segurança alimentar.

Sem fugir à realidade das outras províncias, o gráfico mostra também, um 
sentido crescente da situação de segurança alimentar para uma situação 
de insegurança alimentar grave, sendo que, a pior situação atinge 58,75%. 
As principais características dessa situação de insegurança alimentar grave 
têm a ver com o número de agregados familiares que no período de Abril a 
Julho de 2012 tiveram o comportamento constante nas tabelas do anexo 2.

Huíla

O pirão de milho é dos alimentos mais consumidos nos municípios da 
província da Huíla inquiridos, nomeadamente, Cacula, Caluquembe 
e Humpata, na medida em todas as famílias inquiridas (100%) deram 
indicações de que consomem o referido alimento, sendo que, para preparar 
uma refeição, em média seria necessário uma quantidade média de 3,44 kg 
por família. O preço médio da farinha de milho na Huíla é de AKZ 58,00 
nos mercados locais. Não obstante o elevado grau de consumo do pirão de 
milho e da produção local de milho, existem muitas famílias  que recorrem 
ao mercado e em alguns casos, às doações (ofertas) para obterem o referido 
produto.
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Fonte: Levantamento directo

Gráfico 12: Fontes de aquisição da farinha de milho na província da Huíla

A partir dos dados do gráfico 12 pode-se notar que existem agregados 
familiares que combinam as suas fontes de obtenção da farinha de milho, 
mas nem por isso dependem apenas de uma forma. Neste sentido, em 
termos absolutos e percentuais, as famílias, em função da diversidade de 
formas de obtenção da farinha de milho, distribuem-se entre aquelas que 
dependem exclusivamente da sua produção; exclusivamente do mercado; 
exclusivamente de doações, etc. conforme espelha a tabela 17.

Tabela 16: Formas de acesso ao milho para consumo pelas famílias rurais 
na província da Huíla

Fonte: Levantamento de campo
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Para além do milho, as famílias produzem outras culturas tais como o feijão, 
etc. cuja demanda (procura) anda à volta de uma média de 1,5 kg para uma 
refeição familiar. O seu preço médio nos mercados locais  é de AKZ 204,00. 
As fontes de obtenção do feijão por parte dos consumidores também varia 
entre a produção própria (18,75%), a compra no mercado local (86,67%) 
e as transferências/doações (3,33%). Os restantes 7,08% não consomem 
feijão, alegadamente, devido a irregularidade das quedas pluviais na época 
agrícola 2011/2012 que não permitiram que estas tivessem colheitas 
controladas. No quadro a seguir, apresentam-se os dados em termos 
absolutos e percentuais relativos a distribuição dos agregados familiares, 
em função da diversificação das suas formas de obtenção do feijão, ou seja, 
em função do seu grau de auto-suficiência em termos dessa leguminosa.

Tabela 17: Formas de acesso ao feijão para consumo pelas famílias rurais 
na província da Huíla

Fonte: Levantamento de campo

Apesar de ser um alimento produzido e consumido por muitas famílias, a 
principal fonte de aquisição do feijão por parte dos agregados familiares 
inquiridos, tem sido o mercado. Esta realidade leva a uma reflexão sobre 
a eficácia das iniciativas dos actores envolvidos com a promoção da 
segurança alimentar, sem descurar a possibilidade de esta situação ter sido 
influenciada pelas quedas irregulares das chuvas na época corrente em 
referência.
Na tabela e gráfico seguinte mostram-se os dados relativos a duração das 
colheitas dos agregados familiares na campanha agrícola 2011/2012.
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Fonte: Levantamento de campo

Tabela 18: Duração das colheitas das principais culturas em 2011/2012

O bombó é dos alimentos muito pouco consumidos. A razão disso está 
associada aos hábitos alimentares das famílias da Huíla. Basta verificar 
os dados, segundo os quais, 226 (94,17%) dos 240 agregados familiares 
envolvidos nesta pesquisa declararam que não consomem o funje de 
bombó,  para chegar a esta conclusão. Por isso, a produção do bombó é 
muito pouco significativa. Dos que consomem o bombó (16 agregados), 
7 (2,92%) têm alguma produção; 8 (3,33%) compram; 1 (0,42%) apenas 
consome quando alguém oferece.

O arroz consome-se em grande medida. Conforme se pode imaginar, o 
inquérito realizado não apresenta indicadores que confirmem a existência 
de produção de arroz no território da Huíla, razão pela qual 95% dos 240 
indivíduos inquiridos compram arroz no mercado. A demanda do arroz ao 
nível dos domicílios na província da Huíla, estima-se numa média de 1,96 
kg para uma família poder confeccionar uma refeição com arroz, a julgar 
pelo tamanho dos seus agregados familiares. De realçar que este tamanho 
varia entre 2 a 25 membros. Para adquirir 1 kg de arroz as famílias precisam 
de ter em media, AKZ 115,00.

A massa alimentar também consome-se razoavelmente, embora 10,83% 
dos 240 indivíduos inquiridos tenha dito que não consome por falta de 
recursos para comprar. Neste caso precisariam de ter pelo menos AKZ 
100,00 para poderem comprar 1 pacote. A quantidade média necessária 
para uma refeição familiar é de 1 kg (2 pacotes de massa).
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O preço médio do óleo vegetal apresenta-se relativamente alto para o bolso 
dos camponeses (AKZ 225,7 o litro). Ainda assim, 220 indivíduos (91,67%) 
declararam ter capacidade de compra, enquanto os restantes 20 (8,33%) 
não conseguem comprar óleo a este preço, tendo como consequência, a 
sujeição dessas famílias a uma alimentação confeccionada sem óleo. As 
implicações da falta de óleo nas refeições pode ser analisada no âmbito de 
uma pesquisa nutricional específica.

O peixe é um alimento com uma procura situada acima de 70%, pois, dos 
240 inquiridos apenas 23 (9,58%) não conseguem ter recursos financeiros 
para comprar o peixe fresco e 15 (6,25%) também não conseguem comprar 
peixe seco. A pesquisa também não identificou qualquer actividade de 
criação de peixes nas comunidades da província da Huíla. A carne de vaca 
e de galinha, também consome-se em grande medida a julgar pelo acesso 
demonstrado por 226 inquiridos (94,2% de 240). O referido acesso afigura-
se de algum modo, fácil tendo em conta que a Huíla é uma província com 
uma produção animal significativa. Não obstante esta nota, a  principal 
fonte de aquisição de carne revelada por 92,5% dos 240 inquiridos, é o 
mercado. Apenas 40 (16,67%) consomem carne da sua produção animal. 
Esta contradição está relacionada com o facto de o inquérito ter sido 
realizado nos municípios com uma vocação mais agrícola do que pastoril, 
tais como Cacula,  Caluquembe (agrícola) e Humpata (hortofrutícola).

Dados globais sobre (In) segurança Alimentar na Província da Huíla, 
constam da tabela 20 e correspondente gráfico 13.

Tabela 19: Situação Geral da (In) segurança Alimentar na 
Província da Huíla, 2012

Fonte: Levantamento de campo
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Gráfico 13: Situação Geral da (In) segurança Alimentar na Província 
da Huíla, 2012

Fonte: Levantamento de campo

Os dados apresentados no gráfico 13 mostram que apenas 2,5% dos 240 
domicílios inquiridos, estão numa situação de segurança alimentar, isto é, 
no período de Abril à Julho de 2012 não tiveram dificuldades de acesso 
aos alimentos nem receio que estes faltassem nos meses seguintes, quer 
em termos quantitativos e qualitativos. Apesar de ser uma percentagem 
superior a das províncias de Malanje e de Benguela, não deixa de ser 
ainda muito preocupante. A maioiria (51,25%) dos domicíclios vivem em 
situação de insegurança alimentar grave, ou seja, enfrentam uma situação 
de considerável restrição alimentar em termos quantitativos e qualitativos, 
razão pela qual, estão sujeitos à situações de fome com alguma frequência 
(ver tabelas do anexo 3).

No cômputo geral, a maioria dos agregados passou mais de dois dias com 
preocupações de disponibilidade e acesso aos alimentos, especificamente 
nos aspectos representados em cada uma das tabelas acima apresentadas, 
tais como a diminuição da quantidade de alimentos nas refeições, falta 
de capacidade de “matar” a fome, preocupação que a comida acabasse, 
diminuição da quantidade de comida para os membros das famílias, 
menores de 18 anos.
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V. AnÁLiSE COMPARATiVA DA (in) SEGURAnÇA ALiMEnTAR EnTRE 
AS QUATRO PROVÍnCiAS

A leitura do gráfico 14 permite constatar que entre as quatro províncias, 
o Huambo é a que apresenta uma percentagem maior de agregados 
familiares vivendo com alguma segurança alimentar e Benguela é a que 
apresenta uma situação pior, neste aspecto. Nas quatro províncias, a maior 
parte da população que vive nas aldeias vive em insegurança alimentar 
grave.

Gráfico 14: Comparação da Segurança Alimentar entre as 4 Províncias

Fonte: Levantamento de campo

Uma das razões principais da situação identificada no gráfico 14 tem que  
ver com a curta duração das colheitas das famílias conforme se pode 
observar no gráfico 15, onde Benguela, mais uma vez, se destaca quanto às 
dificuldades de ter alimentos a partir da agricultura.
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Gráfico 15: Comparação da duração das colheitas entre as 4 Províncias

Fonte: Levantamento de campo

Com base nos dados do gráfico 15, nota-se que a maioria das famílias em 
2012 teve colheitas cuja duração não passava dos três meses. As famílias 
que consumiram os seus alimentos ainda em fresco também somam uma 
importante franja, principalmente nas províncias de Benguela e Huíla. As 
principais razões apontadas para o registo desta situação estão relacionadas 
com as quedas pluviais  que foram marcadamente irregulares na época 
agrícola 2011/2012. Esta situação aliada ao tamanho dos agregados 
familiares, cria de facto, algum desequilíbrio ao nível das comunidades em 
termos de acesso permanente aos alimentos em quantidade e qualidade 
suficientes.

Na análise global, a situação nas quatro províncias é preocupante, conforme 
se apresenta a seguir:
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Fonte: Levantamento de campo
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Vi. COnSiDERAÇÕES FinAiS

O trabalho que está a terminar com a elaboração deste relatório fornece 
elementos que podem levar a uma compreensão relativa a situação actual 
da segurança alimentar, nas dimensões de disponibilidade e acesso aos 
alimentos, tendo em conta alguns aspectos do consumo e o princípio da 
aceitabilidade dos mesmos pelas populações locais dos 12 municípios 
abrangidos pelo estudo. Recorde-se que o princípio da aceitabilidade diz 
respeito à adaptação dos alimentos aos hábitos alimentares das populações. 

A disponibilidade de alimentos nestes municípios é insuficiente, a julgar 
pelo histórico deficitário transitado da campanha agrícola 2008/2009 
que pode ter-se agravado com os factores climáticos que vêm afectando 
negativamente a produção agrícola nos últimos quatro anos. A circulação 
de alimentos importados tem sido pouco fluída, na medida em que não 
conta com uma estrutura de abastecimento capaz de reduzir as assimetrias 
regionais e sociais, no que diz respeito ao acesso aos alimentos. Os alimentos 
como arroz, massa alimentar, carne, óleo, peixe, etc. continuam a chegar 
aos cidadãos do meio rural a preços altos para os seus bolsos.

O número de famílias que tem o mercado como única fonte de obtenção de 
cereais e feijões é significativo (18,95% de cereais e 42,39% de feijões), dito 
de outra forma, existem poucas famílias que dependem exclusivamente 
da sua produção para cobertura das suas necessidades em cereais e 
leguminosas (22,08% em cereais e 26,35% em feijão). Esta constatação leva 
à conclusão de que a produção agrícola ao nível familiar tem sido pouco 
efectiva no fornecimento de alimentos para o auto-consumo porque grande 
parte dos agregados familiares tem de combinar as duas formas de acesso, 
necessariamente. Nesta perspectiva, entre esta situação e os desafios 
de comercialização interna e externa existe um hiato que precisa de ser 
compensado pelos  agentes do sistema interventor do desenvolvimento 
rural.

Os dados disponíveis neste relatório estão a colocar o desafio aos agentes 
promotores do desenvolvimento rural (Estado, Sector Privado, ONG, etc.) 
sobre a eficácia dos seus programas ao longo do período pós-guerra em 
Angola, em que 53,31% de 960 agregados familiares inquiridos ainda se 
vêm a braços com uma condição de restrição da quantidade de alimentos, 
levando-os à situação de fome com alguma frequência incluindo crianças. 
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Em 960 agregados familiares inquiridos, apenas 28 (2,92%) vivem em 
segurança alimentar quanto ao acesso aos alimentos, ou seja, não têm 
problemas de acesso aos alimentos tanto em termos quantitativos ou 
qualitativos e não têm preocupações de que estes venha a faltar num 
futuro breve.

Quanto a aceitabilidade dos alimentos, existem aqueles que podem ser 
considerados universais, ou seja, aceites ao nível das comunidades visitadas 
nas quatro províncias, como o feijão, o peixe (seco e fresco), a carne (vaca 
e de galinha), o arroz, a massa alimentar, as folhas de diversas plantas 
(feijoeiro, mandioqueira, aboboreira, couve, etc.) e legumes. Entretanto, 
existem dois alimentos cujo consumo marca a diferença de hábitos entre 
as comunidades na Região Sul e centro com o norte. Trata-se do milho 
(consumido mais no Huambo,  Benguela e Huíla) e da mandioca (mais 
consumido em Malanje) que normalmente são transformados em farinha 
para a preparação do pirão e funje, alimentos ricos em carbohidratos, 
bastante consumidos pelas comunidades. Provavelmente, se o estudo 
tivesse contemplado as comunidades pastoris, o quadro teria sido mais 
completo.

Embora a produção para o autoconsumo3  familiar atenda em grande 
medida as necessidades alimentares, existem alimentos que estas famílias 
não produzem e que são indispensáveis. O atendimento destas e de 
outras necessidades precisa que as famílias estabeleçam uma ligação 
com os mercados através da comercialização de uma parte dos produtos 
(Grisa e Schneider, 2007). Aqui parece que o mais importante é procurar 
uma situação equilibrada entre o recurso ao mercado e a produção para 
o autoconsumo. O que está a acontecer actualmente nos municípios 
estudados é que algumas famílias estão exclusivamente dependentes do 
mercado para terem acesso a certos alimentos que poderiam produzir 
localmente, situação que não pode deixar de ser preocupante.

Finalmente, o estudo apesar  de não ter usado uma amostra representativa 
do conjunto dos municípios do país, fornece indicações importantes para 
os diferentes actores envolvidos na promoção de iniciativas de apoio 
à segurança alimentar  e desenvolvimento rural em Angola. É evidente 
que um estudo mais abrangente (em termos geográficos e dimensionais) 
poderá ajudar a melhorar o conhecimento sobre a situação de segurança 
alimentar e nutricional a nível nacional.

3 Produção para autoconsumo refere-se a parcela utilizada pela família para produzir alimentos destinados ao seu consumo (Grisa e Schneider, 2007).
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