
 
 

A missão do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) é 
Coordenar a resposta global a emergências para salvar vidas e proteger pessoas em crises humanitárias. 

Defendemos uma ação humanitária eficaz e baseada em princípios por todos, para todos. 
www.unocha.org 

 
Este relatório é produzido pelo OCHA Moçambique em colaboração com parceiros humanitários. É emitido em 24 de julho 
de 2022. Abrange o período de 1 de junho a 24 de julho de 2022. 
 

DESTAQUES 
   

• Em junho, um total de 83.983 pessoas foram deslocadas por 
ataques nos distritos de Ancuabe e Chiure. A maioria das 
pessoas deslocadas, aprox. 67.524 pessoas, são mulheres e 
crianças. 
 

• A violência repercutiu na província de Nampula, onde chegaram 
23.000 deslocados. No entanto, a grande maioria já regressou a 
Cabo Delgado. 

 

• Até o momento, os parceiros apoiaram 29.000 pessoas com 
assistência multissetorial no sul de Cabo Delgado. 

 

• Os parceiros humanitários estão intensificando as atividades de 
resposta para alcançar todas as pessoas recém-deslocadas. 
Além disso, estão em andamento esforços de preparação para 
responder a potenciais novos volumes de casos. 

 

• O Plano de Resposta Humanitário de Moçambique (PRH) 
procura U$ 388,5 milhões para apoiar 1,2 milhão de pessoas. A 
partir de 22 de julho, o plano está 18% financiado, tendo recebido 
US$ 73 milhões. O baixo nível de financiamento é relatado em 
todos os clusters. 
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VISÃO GERAL DA SITUAÇÃO 
Em junho, um aumento de ataques nos distritos de Ancuabe e Chiure desencadeou um movimento significativo da 
população. De acordo com a OIM/DTM, um total de 83.983 pessoas foram deslocadas ao longo de junho, sendo a maioria 
mulheres e crianças (67.524). Cerca de 69.031 dos movimentos registrados representam indivíduos deslocados pela 
primeira vez. Do total de deslocados, cerca de 23.774 pessoas foram também deslocadas para a província de Nampula 
em resultado dos ataques. Os principais destinos das chegadas à província de Cabo Delgado foram os distritos de Pemba 
e Chiure, bem como os locais de deslocados pré-existentes nos distritos de Chiure, Metuge e Ancuabe. 
 
No distrito de Ancuabe, onde 32.000 pessoas foram deslocadas por violência ou medo da violência, o Sector de 
Coordenação e Gestão de Acampamentos (CCCM) realizou um mapeamento das necessidades críticas em 29 locais de 
deslocamento. O sector de CCCM informa que cerca de 33 por cento da população recém-chegada necessita de 
assistência em abrigos, 23 por cento necessita de assistência alimentar, 13 por cento requer acesso a água e os restantes 
31 por cento requerem acesso a outras necessidades como latrinas e kits de higiene. 
 
O governo e os provedores de serviços locais estão modernizando cinco locais como centros de trânsito com capacidade 
para 7.000 pessoas para acomodar os recém-deslocados. Os locais estão em Metuge (Unidade 2 e Centro de Nacuta) e 

Figura 1: OIM/DTM Movimentos de deslocados no mês de 
Junho  

Moçambique: Influxo de deslocados nas 
províncias de Cabo Delgado e Nampula 
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Chiure (Nacivare, Ocua e Megaruma). Os provedores de serviços 
do local estão ativamente envolvidos na coordenação e 
monitoramento do local, incluindo rastreamento e validação de 
novas chegadas, identificação de abrigos disponíveis nos locais e 
prestação de serviços de mapeamento.  
 
Dada a deterioração da situação humanitária no sul de Cabo 
Delgado, a Equipa Humanitária do País tem estado a preparar-se 
para responder a novos fluxos através de modalidades flexíveis, 
ao mesmo tempo que se esforça para integrar o novo número de 
casos em programas regulares. Até à data, aprox. 29.000 
deslocados internos receberam assistência. A maioria das 
pessoas foi atendida em Chiure, Metuge e Montepuez. 
 
Em Pemba, onde a chegada de 12.364 pessoas deslocadas 
(incluindo 6.128 crianças) soma-se ao número existente de 
139.566 deslocados internos (maior número de casos em Cabo 
Delgado), as autoridades solicitaram o apoio da comunidade 
humanitária para realocar os recém-deslocados de Pemba a duas 
áreas identificadas para o estabelecimento de novos locais de 
reassentamento - N'naua (posto administrativo de Metoro) e 
Nanona (posto administrativo de Mesa), distrito de Ancuabe. Em 5 
de julho, uma missão conjunta de avaliação entre o governo e as 
agências foi conduzida aos dois locais identificados, para revisar 
sua capacidade. A missão descobriu que 1.000 pessoas poderiam ser acomodadas no local de Nanona. 
 
A comunidade humanitária está colaborando com as autoridades provinciais para melhorar o local de Nanona para receber 
os deslocados. Os humanitários estão coordenando com as autoridades locais as visitas de “ir e ver” dos deslocados 
internos ao local de Nanona e outras áreas, em um esforço para garantir o acesso às informações aos deslocados e sua 
inclusão nos processos de tomada de decisão. Além disso, os humanitários estão atualmente mapeando os locais 
existentes com terrenos disponíveis no sul de Cabo Delgado que podem acomodar pessoas recém-deslocadas. Entretanto, 
estão a ser feitos esforços para fornecer assistência humanitária básica em Pemba. 
 
Um inquérito de intenções às pessoas que foram recentemente deslocadas de Ancuabe para Pemba foi realizado a 11 de 
Julho pela Administração de Pemba e parceiros de protecção em três bairros de Pemba (Eduardo Mondlane, Chuiba e 
Cariaco). No total, foram entrevistados 82 deslocados internos. Os resultados do inquérito indicaram que 22 por cento dos 
deslocados internos entrevistados pretendem regressar a Ancuabe ou ao local da sua residência habitual, enquanto a 
maioria manifestou intenções diferentes, como mudar para outro local fora de Pemba (34 por cento), permanecer em 
Pemba (23 por cento), ou estão indecisos se querem mudar-se de Pemba ou para outro local (11 por cento) por falta de 
informação. Os restantes 10 por cento expressaram que preferem ser transferidos para outro local que não o seu local de 
origem, se o local de transferência for adequado e seguro e puderem cultivar. Os resultados demonstraram a necessidade 
de: 1) garantir um melhor compartilhamento de informações com a população impactada para garantir uma decisão 
informada (poucos tinham informações sobre os próximos planos); 2) a necessidade de advogar por mais opções para os 
deslocados internos (uma vez que alguns queriam permanecer em Pemba e outros serem realocados para outros locais 
que não Ancuabe) e 3) advogar por um maior apoio de protecção aos deslocados vulneráveis em Pemba. 
 
Os parceiros da Humanitarina estão intensificando as atividades para alcançar todas as pessoas deslocadas. Além disso, 
considerando as últimas tendências de ataques e deslocamentos, os esforços de preparação para responder a um número 
adicional de 50.000 pessoas deslocadas estão em andamento. 

 

FINANCIAMENTO 
A partir de 24 de Julho, o Plano de Resposta Humanitária de Moçambique (HRP) que visa 388,5 milhões de dólares está 
18 por cento financiado, tendo recebido 73 milhões de dólares. O baixo nível de financiamento é atualmente relatado em 
todos os clusters. 
 

Figura 2: Pessoas assistidas por localização e setor. Fonte: OCHA 
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Nome do país Recurso Consolidado 2022 

US$ 388,5 milhões solicitados 

 

Financiamento por setor (em milhões de US$) 

Todos os parceiros humanitários, incluindo doadores e agências receptoras, são incentivados a informar o Serviço de Acompanhamento Financeiro do OCHA (FTS - 
http://fts.unocha.org) sobre contribuições em dinheiro e em espécie por e-mail: fts@un. org 

 

RESPOSTA HUMANITÁRIA 
 

 Coordenação e Gestão de Acampamentos (CCCM) 
Necessidade: 

• O sector do CCCM identificou uma série de necessidades que incluem gestão de 
recepção do CCCM para receber os recém-chegados, planejamento do local, melhoria, 
expansão ou extensão da manutenção, envolvimento da comunidade e coesão social de 
antigos e novos casos, apoio a deslocados internos em processos de realocação e 
informações mecanismos de partilha, reclamações e feedback, as pessoas com 
necessidades específicas necessitam de apoio no acesso aos serviços e no reforço da coordenação local tanto com 
o governo como com os parceiros. 

 
Resposta: 

• As equipes de gerenciamento do acampamento estão no local registrando as novas chegadas, realizando avaliações 
de necessidades e análises de lacunas e fornecendo suporte logístico e combustível para realocação. Os distritos 
prioritários para a resposta incluem: Ancuabe, Chuire, Metuge e Montepuez. 
  

Defíce e Constrangimentos: 

• Financiamento insuficiente para apoiar a ampliação dos serviços do CCCM pelos parceiros em novas áreas de 
deslocamento para apoiar a coordenação do local, melhoria do local, manutenção, envolvimento da comunidade e 
promoção de ambientes de acampamento que sejam física e socialmente apropriados. As autoridades locais estão 
sobrecarregadas com as necessidades das populações que chegam e já solicitaram apoio extra no planejamento e 
melhoria do local em Chiure e Metuge. 

• Há uma representação significativa dos deslocados internos que está ciente dos caminhos de encaminhamento, 
reclamações e mecanismos de feedback (CFM), embora o baixo uso e a resposta dos parceiros das plataformas CFM 
disponíveis continuem sendo um desafio. 

• As estruturas de governança e liderança do acampamento estabelecidas precisam ser fortalecidas e/ou substituídas 
para uma representação justa de deslocados internos para incluir os membros recém-chegados. 

• Os parceiros do cluster CCCM são confrontados com vários locais de resposta com capacidade limitada. Há 
necessidade de aumentar a mão de obra que gerencia os locais de deslocados internos para aumentar o 
envolvimento da comunidade. 

 

Educação 

83.983 
Total de pessoas 

deslocados em junho 

>36.000 

mailto:fts@un.org
mailto:fts@un.org
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Necessidade: 

• Entre os 83.983 deslocados internos, estima-se que existam 36.000 crianças e 
adolescentes em idade escolar. 

• Em Cabo Delgado, alguns alunos matriculados em escolas de distritos como Ancuabe, 
Chiure, Mecufi, Metuge, Quissanga tiveram a sua educação interrompida subitamente quer porque a sua escola foi 
atacada, usada como abrigo ou fechada por insegurança, medo e/ou porque tiveram de fogem de suas comunidades 
de origem. Além das crianças e adolescentes em idade escolar forçados a fugir, muitas outras crianças que 
permanecem nos distritos afetados pela violência não puderam frequentar a escola porque todos os serviços de 
educação foram interrompidos, como em Ancuabe, onde em alguns momentos todas as 67 escolas foram fechadas. 

• Na província de Nampula, estima-se que mais de 18.000 deslocados internos chegaram à Comunidade de Cotua, 
nas primeiras duas semanas de Junho, imediatamente após os ataques em Ancuabe e Chiúre e alguns foram 
acolhidos na escola primária local. A escola local ficou quase três semanas sem aulas, segundo os gestores da 
Escola Primária de Cotua. A comunidade de Cotua está localizada na localidade de Odinepa, Posto Administrativo 
de Namapa em Erati. 

• No geral, as chances de crianças fora da escola nas áreas afetadas se matricularem na escola caíram drasticamente 
à medida que as barreiras à educação aumentam, como escolas fechadas, ausência de professores (também 
forçadas a fugir), falta de capacidade das escolas da comunidade anfitriã para matricular novos alunos e abordar as 
suas necessidades psicossociais e outras e/ou falta de higiene, materiais de aprendizagem.  

 
Resposta: 

• 10.600 kits de alunos (um kit por aluno) foram distribuídos através da Direcção Provincial de Educação de Cabo 
Delgado aos distritos de acordo com a matrícula dos recém-chegados, em coordenação com as autoridades locais 
de educação. 

• Os kits foram distribuídos em Pemba (5.000), Chiúre (3.000), Metuge (2.000), Montepeuz (300), Mecufi (300); além 
disso, foram distribuídos em Chiúre três tendas escolares, 10 school-in-a-box, 10 kits recreativos e seis lousas 

• Pré - posicionado em Pemba: 4.400 alunos, 2 tendas, 40 escolas in-a-box, 40 kits recreativos, 4 Chalkboards 

• Avaliação inter-agências de necessidades educacionais realizada em Metoro e Nanona. Os resultados mostram que 
os serviços de educação disponíveis em ambas as localidades ainda são insuficientes para acomodar os retornos de 
Pemba. 
 

Defíce e Constrangimentos: 

• Algumas escolas permanecem fechadas; 

• Falta de capacidade para mapear crianças e adolescentes em idade escolar nas comunidades de acolhimento e o 
risco de as crianças perderem o ano letivo e ficarem expostas a riscos de proteção; 

• Falta de capacidade das escolas da comunidade anfitriã para matricular novos alunos – falta de condições físicas, 
incluindo WASH nas escolas, número insuficiente de professores, etc. – e falta de capacidade para atender às 
necessidades psicossociais das crianças. 

• Há uma lacuna de materiais de ensino e aprendizagem e suprimentos de higiene e espaços de aprendizagem 
temporários. 

• Acesso limitado de parceiros de implementação da educação às áreas afetadas, Ancuabe em particular. 
 

 Segurança Alimentar e Subsistência 
Necessidades: Garantir a segurança alimentar para 50.000 pessoas 
 
Resposta: 

• O sector de Segurança Alimentar e Subsistência já atendeu 20.570 pessoas. 

• O cluster forneceu rações de resposta imediata (IRR) a 20.570 pessoas (9.295 
integradas no Programa de Resposta Conjunta WFP-IOM-UNICEF – JRP, em Chuire e 
Macomia) deslocadas em Chuire (8.545), Montepuez (2.955), Namuno (1.000), Balama 
(1.000) e Macomia (750) e Metuge (6.320) distritos. Os distritos prioritários incluem: Chiure, Macomia, Balama, 
Namuno, Montepuez e Metuge. 

• 3.160 kits TIR ainda em estoque e há capacidade para produzir mais. 

• Estão a ser feitos esforços para ajudar os deslocados com rações mensais, TIR ou qualquer outro tipo de assistência 
alimentar, nomeadamente os deslocados de Pemba que pretendem regressar ao distrito de Ancuabe. 

 
Defíce e Constrangimentos: 

• Não há grandes lacunas no setor, pois há capacidade para ajudar quando necessário e solicitado. 

Crianças em idade 
escolar em risco de 
abandonar a escola 

20K 
Pessoas assistidas 

pelo cluster 
 

https://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/positioned.html
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• Os investimentos em meios de subsistência em Ancuabe feitos por parceiros do setor estão em risco, pois o acesso 
é limitado. 
 

Saúde 
Necessidades: Garantir a prestação de serviços de saúde à população vulnerável. 
 
Resposta: 

• O sector da Saúde tem estoque de 78  kits de saúde de emergência interagências (KSE) 
com medicamentos básicos  para atender 78.000 pessoas, 73 kits de equipamentos 
renováveis e equipamentos IEHK (atender 73.000 pessoas), 5 kits de entrega clínica 
(atender 150.000 pessoas), 131 kits de tratamento de cólera, 24 kits de trauma, 42 
tendas, prestação de serviços de saúde através de brigadas móveis, serviços comunitários e fornecimento de kits de 
saúde) , Módulo Medicamentos Básicos IEHK 2017 (14 caixas) Chiure, Metuge & Metoro e dois kits APE em Metoro. 

 
Defíce e Constrangimentos: 

• O cluster não tem stocks suficientes em Pemba nem um canal de emergência. 

• Existem parceiros de implementação em todos os distritos com capacidades variadas. 
 

Nutrição 
Necessidade: 

• 8.600 crianças de 6 a 59 meses com necessidade de assistência nutricional humanitária, 
das quais 600 crianças precisam de tratamento para desnutrição aguda. 

• 4.750 gestantes e lactantes (PLW) com necessidade de atendimento, das quais 200 com 
necessidade de tratamento de desnutrição aguda. 

• 350 cuidadores de crianças menores de 6 meses com necessidade de aconselhamento e 
apoio em amamentação exclusiva. 
 

Resposta: 

• Para responder ao aumento dos deslocamentos de Ancuabe para Pemba, estão a ser implementadas brigadas 
móveis integradas quinzenais na Unidade de Saúde de Cariaco. Até agora, cinco brigadas móveis foram realizadas 
duas vezes por semana. 

• Suprimentos de nutrição e medicamentos para salvar vidas foram entregues por meio de carga da UNHAS, 
garantindo reabastecimento de estoques em 16 hospitais que prestam cuidados de internação para desnutrição 
aguda grave e em 32 instalações de tratamento ambulatorial. 

• A resposta das Unidades de Saúde de Pemba (Cariaco, Chuiba, Gingone e Eduardo Mondlane) foi reforçada com 
medicamentos e suplementos, nomeadamente medicamentos de primeira linha e material terapêutico nutricional. 
 

• Defíce e Constrangimentos Acesso restrito e financiamento limitado para apoiar a expansão dos serviços de 
nutrição nos distritos do norte de Cabo Delgado. 

• Há escassez de suprimentos nutricionais e medicamentos para apoiar a resposta em Nampula devido ao atraso no 
processo de desalfandegamento dos suprimentos que chegam ao porto de Nacala. 

• Impacto nas actividades dos parceiros: permanecem encerrados três centros de saúde em Ancuabe, 
nomeadamente, Intutupe, Ingeue e Ngume. Em Chiure, dois centros de saúde permanecem fechados. 

• Agentes comunitários de saúde das comunidades de Miagane, Nandole e Sofala, bem como agentes comunitários 
de saúde da área de saúde de Ncole, Ngume estão deslocados, limitando a capacidade de fornecer gestão 
comunitária da desnutrição aguda nos locais afetados. 

 

Proteção (incluindo VBG e Protecção Infantil) 
Necessidade: 

• Durante a visita da EPU à cidade de Pemba em Eduardo Mondlane, Chuiba, Josina 
Machel e Cariaco, o sector de Proteção constatou um elevado número de necessidades 
de proteção que precisam ser atendidas entre os deslocados internos que vivem na 
cidade em termos de proteção. Estes incluem necessidades em MHPSS, VBG, Proteção 
Infantil e pessoas com necessidades específicas (especialmente pessoas com 
deficiência). 

 
Resposta: 

78K 
Pessoas que podem ser 

cobertas com ações 
atuais  

5.100 
Crianças e PVD 

precisam de assistência 
humanitária nutricional 

1,8K 
Kits de Dignidade 

distribuídos 

https://www.who.int/emergencies/emergency-health-kits/interagency-emergency-health-kit-2017
https://www.who.int/emergencies/emergency-health-kits/interagency-emergency-health-kit-2017
https://www.who.int/emergencies/emergency-health-kits/interagency-emergency-health-kit-2017
https://www.who.int/emergencies/emergency-health-kits/interagency-emergency-health-kit-2017
https://www.who.int/emergencies/emergency-health-kits/interagency-emergency-health-kit-2017
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• O sector de Protecção atingiu 3.162 pessoas com resposta à VBG e 865 pessoas com atividades de proteção 
infantil. 

• O sector de Proteção está estabelecendo uma unidade móvel de proteção de emergência (EPU) composta por um 
pequeno grupo de especialistas técnicos de proteção de Proteção à Criança (CP), Violência Baseada em Gênero 
(VBG), Proteção Geral e Deficiências. A unidade se deslocará para diferentes áreas para identificar necessidades 
específicas e encaminhá-las aos respectivos sectores e prestadores de serviços do Governo para ação imediata. 

• O sub-sector de VBG distribuiu 1.839 Kits de dignidade em Pemba, Metuge e Chiure e 400 kits do mesmo foram pré-
posicionados em armazéns. 

• O sub-sector de VBG atingiu 751 pessoas com PSS em Metuge e Ancuabe e 518 pessoas ao fornecer informações 
sobre riscos de VBG e serviços disponíveis. 

• O sub-sector de protecção infantil alcançou 800 indivíduos em Ancuabe com serviços de saúde mental e apoio 
psicossocial e 65 crianças desacompanhadas e separadas foram entregues aos cuidadores que se mudaram para 
um local seguro com o consentimento dos pais. 

• O sector visa centrar-se nos quatro distritos de Pemba, Ancuabe, Chuire e Metuge. 
 

• Defíce e Constrangimentos O setor de Protecção está a fazer o seu melhor para aumentar a presença e as 
atividades na cidade de Pemba. No entanto, o acesso ainda é um desafio para os atores de proteção e o setor 
continuará buscando oportunidades. 

• Como resultado dos ataques em Ancuabe ao longo de junho e julho de 2022, vários parceiros de proteção que 
trabalhavam neste distrito cessaram as atividades neste distrito, apesar da alta necessidade de deslocados internos 
nas áreas. 
 

 Abrigo de Emergência/ Artigos não Alimentares 
Necessidade: 

• Abrigo e  Artigos não Alimentares foram apontados pelos deslocados internos entre as 
três principais necessidades. 

 
Resposta: 

• Os parceiros do agrupamento de abrigos responderam às necessidades de cerca de 
29.000 pessoas com kits de abrigo de emergência e  artigos não alimentares, através do 
Programa de Resposta Conjunta WFP-IOM-UNICEF (PRC). Isso inclui 14.425 pessoas em Metuge, 6.164 pessoas 
em Chuire, 285 pessoas em Pemba, 5.610 pessoas em Montepuez, 220 pessoas em Balama, 265 pessoas em 
Nanuno e 495 pessoas em Macomia. 

• O sector tem capacidade para responder a mais 44.000 pessoas com stock disponível através do seu canal e 
abastecimento de outros parceiros. 

• Está em curso a aquisição de quantidades adicionais de redes mosquiteiras e colchões de dormir.. 

• Os distritos priorizados para resposta são: Ancuabe, Balama, Macomia, Meluco, Mecufi, Metuje, Pemba, Montepuez, 
Mueda, Namuno, Quissanga. 

 

• Defíce e Constrangimentos O  sector continua gravemente subfinanciado. 

• Atrasos na obtenção de listas governamentais antes das verificações e distribuições. 
• Colaboração limitada dos chefes locais para permitir a validação das listas. 
 

Água, Saneamento e Higiene 
Necessidade: 

• Abastecimento de água, serviços de saneamento e mensagens de higiene e artigos não 
alimentares para 83.983 pessoas deslocadas. 

• Serviços adicionais de abastecimento de água para populações em comunidades 
anfitriãs que recebem indivíduos recém-deslocados. 

 
Resposta: 

• Inclusive através do Programa de Resposta Conjunta WFP-IOM-UNICEF (PRC), o scetor está concluindo a 
distribuição de higiene e artigos não alimentares  para 21.695 pessoas em Ancuabe (UNICEF, Ayuda en Accion, 
MSF, SEPPA, Helvetas) Macomia, Chiure e Metuge. Considerando as distribuições já concluídas e em andamento, a 
preparação do estoque está em 67% da meta de 83.983 pessoas. 

• O FHI360 está apoiando a construção de latrinas de emergência em Metuge para 8.000 pessoas. A UNICEF/AVSI 
está iniciando latrinas de emergência em Metuge para 5.000 pessoas. 

29K 
Pessoas assistidas com 

apoio de abrigo de 
emergência e NFIs 

22K 
Pessoas atendidas até 

agora 
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• O FHI360 iniciou o transporte de caminhões-pipa para a Unidade em Metuge para novas chegadas de deslocados 
internos no ínterim da extensão da rede UNICEF/FIPAG. 

• O UNICEF/FIPAG está atualmente realizando testes de qualidade e rendimento da água nos poços perfurados para 
sistemas não operacionais no local potencial de realocação de Nanona para confirmar a capacidade de água que 
pode ser fornecida no local. 

• Materiais de construção de latrinas de emergência estão em estoque em Pemba para 20.000 pessoas. Dada a 
construção em curso de latrinas em Metuge para 8.000 pessoas e uma conduta para mais 10.000 pessoas, há 41 
por cento de disponibilidade de abastecimento de latrinas de emergência para a meta de 83.983 pessoas. 
 

Defíce e Constrangimentos: 

• Alguns parceiros WASH em Ancuabe têm restrições de segurança que impedem a retomada dos serviços. 

• Há uma lacuna de 6.000 kits de higiene e 1.000 kits de latrinas de emergência. 

• O abastecimento de água dependerá do planeamento da realocação dos indivíduos em Metuge e Pemba. 

Para informação adicional, por favor contatar:  
Federica D’Andreagiovanni, Head of Communications and Information Management Unit, dandreagiovannif@un.org, Tel: +258 850 245082  
 
Para informacao adicional, por favor visite o nosso website: www.unocha.org/mozambique, www.reliefweb.int  
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