
MOÇAMBIQUE: CICLONE KENNETH
Planejamento semanal de atividades
Semana de 16 a 22 de Junho de 2019

Os limites e nomes mostrados e as designações usadas neste mapa não implicam endosso oficial ou aceitação por parte das Nações Unidas.

Data de elaboraçâo: 16/06/2019 Fontes: Informações iniciais dos parceiros no campo; Governo de Cabo Delgado 

As atividades apresentadas aqui estão planejadas para a semana de 16 de junho. É possível que ocorram mudanças nesses planos devido a realidades operacionais. 

Cabo DelgadoCabo DelgadoCabo Delgado

Mueda

Montepuez

Chiure

Erati Memba

Meluco

Balama

Namuno

Ancuabe

Palma

Macomia

Nangade

Quissanga

Muidumbe

Metuge

Mecufi

Mocimboa
Da Praia

Pemba

Ibo

NampulaNampula

TANZANIA

MOÇAMBIQUE

Maputo

Mecufi

Ancuabe

Chiure

Ibo

Distribuição de materiais para escolas (UNICEF);
Reabilitação de escola primária (Oikos)

Corrigir internet, remover WIDER (Ericsson Response); Monitore e 
mantenha a internet ETC (Ericsson Response); Substitua o GATR 
VSAT por EATelsat VSAT (MSB)

Macomia
Bisita de monitoramento (Helpo / UNICEF; Distribuição de materi-
ais para escolas (UNICEF/Arco-Iris); Reabilitação de escolas 
(Helpo); Estabelecimento de espaços temporários de aprendiza-
gem (COSACA); Reabilitação de escolas secundária (Helpo)

Entrega de bombas manuais (DPOPHRH); Gerador para o sistema 
de fornecimento de água (DPOPHRH);  Monitoramento pós 
distribuição de NFIs (Medair - COSACA - Oxfam ); Restabeleci-
mento dos sistemas de fornecimento de água(DPOPHRH)

Quissanga

Pemba
Espaço amigo das crianças (AVSI);

Melhoria da cloração no sistema de fornecimento de água (FIPAG); 
Testes de cloro residual (CRA/DPS); Transporte de água para os 
centros de trânsito (FFH); Distribuição de Certeza (todos) e kits de 
higiene (segmentados) (Ayuda en Accion); Distribuição de Certeza 
(FFH/Fondacao Wawanana)

Metuge

Distribuição de Certeza (todos) e kits de higiene (segmentados); 
Transporte de água para os centros de trânsito (Ayuda en 
Acción)

Assistência alimentar (WFP - 24.415 pess.)

Assistência alimentar (WFP - 7.475 pess.);
Kits de sementes vegetais (OXFAM - 10.000 pess.)

Monitore e mantenha a internet ETC (Ericsson Response); Prepa-
rar equipamentos de TIC para Macomia (Ericsson Respon-
se/MSB); Programe os rádios da agência VHF (WFP/MSB); S4C 
assessment - Sem Fronteiras (Ericsson Response); S4C radio 
response plan - Sem Fronteiras (Ericsson Response)

S4C assessment -Sao Francisco De Assis (Ericsson Respon-
se/MSB); S4C radio response plan - Sao Francisco De Assis 
(Ericsson Response/MSB) 

Muidumbe

Assistência alimentar (WFP - 8,925 pess.)

Assistência alimentar (WFP - 11,500 pess.); Kits de sementes 

Meluco

Assistência alimentar (WFP - 9,000 pess.)

Distribuição de materiais para escolas (UNICEF);

Distribuição de materiais para escolas (UNICEF/Arco-Iris);

Distribuição de materiais para escolas (UNICEF/Arco-Iris);

Distribuição de materiais para escolas (UNICEF/Arco-Iris);

Estabelecimento de espaços temporários de aprendizagem 
(COSACA);

Apoio técnico (libros de registros, ajudas de custo, 
combustivel) (MM)

Apoio técnico (libros de registros, ajudas de custo, combustivel) 
(MM); Vigilância epidemiológica (WHO)

Apoio técnico (libros de registros, ajudas de custo, 
combustivel) (MM); Rehabilitação do Centro de Saude 
em Muambula (MM)

Apoio a Campanha de colera 2a ronda Coordinacion (WHO) Apoio a Campanha de colera 2a ronda (VACINAS)-2a ronda/coordi-
nacion (UNICEF/WHO); Saúde da comunidade (WHO); Atividades de 
prevençao do cólera e diarréias agudas (COSACA); Resposta ao 
cólera e diarréias agudas (COSACA)

Apoio técnico (libros de registros, ajudas de custo, combustivel) 
(MM); Vigilância epidemiológica/surveillance (WHO); Suporte à 
brigada móvel de saúde (MSF)

Monitoria do Espaço Seguro para as Mulheres em TaraTara 
(UNFPA); Monitorar actividades de PC em Taratara (UNICEF)

Monitorar Distribuição de Kits de Dignidade em Macomia 
(UNFPA); Avaliação Rapida em Saude Mental e apoio Psico-so-
cial (IOM) 

Capacitação em Protecção da Criança para o Grupo de Referencia 
(UNICEF/IOM); Preparação para formação em Saude Mental e apoio 
Psico-social (UNFPA/UNICEF); Encontro com Parceiros para 
discussão do Plano de Implementação (UNFPA); Avaliação Rapida 
em Saude Mental e apoio Psico-social (MHPSS) (IOM)

Visita de monitoria a Quissanga no ambito da Protecção a 
Criança (UNICEF); Distribuição de Kits de Dignidade (UNFPA)

Avaliação Rapida em Saude Mental e apoio Psico-social (MHPSS) 
(IOM)

Distribuição de produtos de Artigos não alimentares (IOM)


