
O País 

A República de Moçambique é um país que fica localizado 
no Continete africano, fazendo froanteira com Tanzânia, 
Malawi, Zâmbia, Zimbabue, Suazilândia e África do Sul. O 
país, cuja a capital é a cidade de Mapudo, possui 
aproximadamente 27 milhões de habitantes com uma 
pluralidade de grupos étinicos e religões. O país também 
possui  um PIB  nacional de 16 bilhões de doláres, o qual 
tem grande parte da sua renda de atividades como a 
agricultura, turismo e o setor de transportes. Para 
completar, Moçambique no cenário político global  faz 
parte da Organização das Nações Unidas (ONU) , União 
Africana (UA), Comunidade para o Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) entre outros organismos 
internacioanis.  

 

Moçambique e problemas de nutrição 

Moçambique enfrenta sérios problemas com desnutrição, 
sendo considerado algo crónico no país. Crianças e adultos 
que sofrem tando de um estado de má nutrição 
representam 40% da população nacional. No caso da 
desnutrição infantil  o cenário é ainda pior , isso pois em 
uma pesquisa realizada em 2010, cerca 44% das crianças no 
páis sofrem de desnutrição crónica, e 56% já apresentam 
problemas de saúde relaciondos a má alimentação.   Por 
outro lado, a obesidade não se apresenta em níveis para 
poder preocupar o governo.  São muito pouco os casos de 
obesidade ou sobre peso no país.  

 

Moçambique e produção de alimentos 

O Estado possui boa parte de sua economia na agricultura, 
porém não muitos casos de morte por usos de agrotóxicos. 
Entretanto, o controle é feito pelo governo seguindo os 
acordos da OMS e FAO paro o uso de pesticidas.  A coleta 
de dados do país não é muito  precisa quanto a quantidade 

de pesticidas utilizadas ou quais os tipos que colocam nas 
plantações. Essa imprecisão se deve a baixa coleta de 
dados que deveria ser feita no interior do país.  
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