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INFORMAÇÃO CHAVE 

Dados do Governo-INGD (27 março 2022) 

 

 

 

 

Dados do censo 

 

 

 

• População total no distrito de Maganja da Costa (Censo 2017): 144,974 (homens: 66,282; mulheres: 78,692) 

• Pessoas com deficiência (Censo 2017): 21,746 

• Pessoas nos 04 centros de trânsito: 4,033 pessoas (1,315 famílias) (em 22 de Março) 

BACKGROUND 

O distrito de Maganja da Costa é um distrito costeiro da província da Zambézia e 

faz fronteira a norte e leste com o distrito de Mocuba, a oeste com o distrito de 

Namacurra. O distrito está divido em 2 Postos Administrativos nomeadamente: 

Posto Administrativo de Maganja da Costa-sede e Nante. 

Antes da chegada do Ciclone Tropical Gombe, o distrito de Maganja da Costa tinha 

uma população de cerca de 144,974 (homens: 66,282; mulheres: 78,692), segundo 

o censo do INE 2017. 

O ciclone tropical Gombe afectou os mesmos locais que foram devastados pelas  

Tempestade tropical Ana e Dumako nos meses de Janeiro e Fevereiro, causando 

vítimas humanos e destruições de infraestruturas, postes da rede elétrica, 

incluindo intransitabilidade das vias de acesso (Corte de estrada). A passagem 

destes fenómenos seguidos em menos de 3 meses causou danos cumulativos 

exacerbando as condições de vulnerabilidade das comunidades do distrito. 

De acordo com dados do INGD, o distrito de Maganja da Costa foi o mais afectado 

pelas tempestades Ana e Dumako e foi o segundo distrito mais afectado pelo ciclone tropical Gombe tendo cerca de 

16.900 pessoas afectadas.  

METODOLOGIA  

O Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres (INGD) e os parceiros humanitários realizaram uma 

Avaliação Rápida de Necessidades multissectoriais (RNA) no distrito de Maganja da Costa de 26 a 30 de Março de 2022 

para avaliar as necessidades das pessoas afectadas pelo ciclone tropical Gombe. As equipas de avaliação visitaram 2 

Postos Administrativos nomeadamente; Maganja da Costa-sede e Nante avaliando as necessidades humanitárias nas 
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comunidades mais afectadas. A equipa de avaliação neste distrito constituído por INGD, WFP, UNICEF, Visão Mundial e 

ADRA, que coletou dados usando a ferramenta rápida de avaliação das necessidades multissectorial acordada com o 

INGD. Este Relatório de Avaliação representa as principais conclusões da equipe de avaliação. 

CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MULTISECTORIAS 

(RESIDENTES) 

Principais constatações 

• A destruição causada por chuvas fortes deixou 792 famílias com suas totalmente destruídas e tiveram que ser 

acomodadas em 4 centros de trânsito no posto Administrativo de Nante. 

• Vastas áreas de cultivo foram inundadas, muitas famílias perderam suas colheitas e gado.  

• Os profissionais de Água, Higiene e Saneamento (WASH) relataram que várias latrinas familiares 

desmoronaram, o que apresenta altos riscos de saneamento. Os produtos de tratamento de água (Certeza) são 

considerados uma das necessidades mais urgentes. 

• Os profissionais de saúde no distrito reportaram insuficiência de camas para pacientes e medicamentos 

essenciais em vários centros de saúde, em particular na Localidade de Nante. 

Recomendações:  
• É urgente o fornecimento e montagem de lajes, assim como, a distribuição de produtos de purificação de água 

(Certeza). 

• Apoio para regresso imediato às aulas através da disponibilização de kits educação, tendas para sala de aulas 

bem como kits recreativos. 

• A assistência alimentar é urgentemente necessária para apoiar as famílias afectadas, juntamente com apoio 

em insumos agrícolas, fornecimento de sementes e ferramentas agrícolas. 

• Fornecimento de kits de abrigo/materiais de construção como estacas, bambus, lona e cordas para abrigo. 

• Instalação de equipamento e suplementos nas unidades saúde; camas para pacientes e medicamentos 

essenciais (Paracetamol, Quarten, fénoximetil) na localidade de Nante. 

  ABRIGO E ARTIGOS NÃO ALIMENTARES (NFIs) 

Principais constatações  

• Os informantes chaves no distrito reportaram necessidade urgente de alocação de abrigos para as famílias 

que tiveram suas casas destruídas totalmente. Os dados colhidos pela equipe de avaliação indicam que cerca 

de 792 casas foram destruídas totalmente e cerca de 1,116 casas foram parcialmente destruídas.  

• Os homens reportaram que estão a reconstruir suas casas, mas com grandes dificuldades devido falta de 

material de construção (tendas, lonas, chapas de zinco, bambu e pregos) e ferramentas como enxadas e 

catanas. 

Recomendações 

• Há necessidade urgente de fornecimento de material de reconstrução. 

• Distribuição de kits de abrigo e NFIs incluindo conjuntos de cozinha e assim como kits de dignidade são 

considerados necessidades urgentes. 
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• As comunidades relatam que o reassentamento para a zona mais segura podia evitar cheias recorrentes em  

suas residências na zona baixa.  

ÁGUA, HIGIENE E SANEAMENTO (WASH) 

 

Principais Constatações  

• Os informantes chaves reportaram necessidade urgente de produtos de tratamento da água para beber 

(Certeza).  

• A disponibilidade de água potável diminuiu significativamente após o ciclone no posto administrativo de Nante, 

levando as pessoas a depender de fontes de água desprotegidas (destampados), enquanto no posto de 

Maganja sede a disponibilidade de água potável permaneceu o mesmo. 

• Pessoas entrevistadas relataram que há necessidade urgente de construção de latrinas tradicionais, com a 

passagem destes fenómenos cumulativos (Ana, Dumako e Gombe), as latrinas tradicionais colapsaram e 

algumas pessoas recorrem ao mato para fecalismo ao céu aberto.  

• Os profissionais de WASH reportaram que mais da metade das pessoas 76 – 100 por cento tem acesso a sabão 

/ cinza suficientes. 

Recomendações:   

• A instalação do sistema de água é considerada uma assistência urgente para evitar o uso de água impropria 

para a saúde na comunidade.  

• As comunidades avaliadas solicitam produtos de tratamento de água (Certeza e Cloro) e fornecimento de lajes 

para construção de latrinas melhoradas. 

• A comunidade entrevistada indicou como necessidade urgente a provisão de kits de dignidade, higiene e NFIs 

para conservação água.  

 

SAÚDE E NUTRIÇÃO 

Principais Constatações 

• Nas comunidades avaliadas no posto de Maganja da Costa sede e Nante os informantes chaves reportaram 

casos de Malária e desnutrição aguda em crianças menores. 

• Os profissionais de saúde no distrito reportaram insuficiência camas para pacientes e medicamentos 

essências (Paracetamol, Quarten, fénoximetil) no Posto de Nante. 

Recomendações:  

• Fornecimento de camas para pacientes e medicamentos essenciais no posto de saúde de Nante. 

• Distribuição de redes mosquiteiras e material de protecção contra Covid-19. 
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SEGURANÇA ALIMENTAR E MEIOS DE VIDA 

Principais Constatações 

• O Ciclone Tropical Ciclone causou enormes danos à agricultura no distrito de Maganja da Costa. A comunidade 

avaliada relata grande extensão de terras agrícolas devastadas. As comunidades avaliadas reportam 

necessidade urgente de insumos e ferramentas agrícolas, tendo em conta que perderam suas colheitas na 

passagem das tempestades Ana e Dumako e o recente Ciclone Tropical Gombe. 

• Os informantes chaves reportam pelo menos de 25 por cento de equipamentos de pesca foram perdidos 

durante a passagem do ciclone Gombe. 

• A comunidade avaliada reportou falta de reservas alimentares nas famílias e subida de preços de produtos 

alimentares e não alimentares principalmente no Posto de Nante devido a sérios problemas de vias de acesso 

que ligam o posto com a sede do distrito. 

Recomendações:  
• Os produtos alimentícios não tem sido acessíveis para a comunidade, principalmente com o aumento do preço 

dos bens de primeira necessidade. A atribuição de uma cesta básica de alimentos às famílias afectadas é 

considerada a principal prioridade. 

• Alocação de sementes de ciclo curto para a segunda época agrícola (arroz, milho e mandioca) e ferramentas 

agrícolas (enxadas, catanas e regadores). 

EDUCAÇÃO 

Principais Constatações  

• As aulas foram interrompidas em algumas escolas no Posto de Nante aquando da passagem do Ciclone Gombe 

e 4 escolas foram usadas como centros de trânsito no posto de Nante. 

• Os informantes chaves no distrito reportaram danos no material dos alunos (livros e materiais didáticos) devido 

às fortes chuvas. 

• Os informantes chaves reportaram destruição de salas de aulas causadas pelo Ciclone Gombe, a mesma 

informação foi também partilhada pelo sector de educação na reunião do COE (26 de março de 2022), e o 

distrito ainda não conseguiu reconstruir as salas de aulas destruídas pela tempestade Ana e Dumako. 

Recomendações:  
• Fornecimento de kit do aluno, kit escolar e kit de limpeza. 

• Alocação de tendas escolas para funcionar como salas de aulas vai permitir regresso as aulas. 

PROTECÇÃO 

Protecção geral e da Criança: 

Principais Constatações 

• Os informantes chaves no distrito reportaram que a população tem domínio da matéria de segurança e a nível 

das comunidades não há ameaças de segurança. 

• A comunidade do posto de Nante reportou que não existe mecanismo de reclamação em vigor contra 

exploração sexual durante a distribuição de ajuda humanitária. 
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• As comunidades visitadas em Maganja-sede reportaram existência de canais de reclamação de casos de 

Violência Baseada no Genro (VBG) e são conhecidas pelas comunidades.  

Recomendações:  

• Fornecer apoio psicossocial especialmente para crianças que sofreram traumas como resultado dos impactos 

cumulativos (tempestade tropical Ana e ciclone tropical Gombe). 

• Fornecimento de kits recreativos para as crianças. 

• Fortalecer a conscientização da comunidade sobre Exploração e Abuso Sexual. 


