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MOÇAMBIQUE
Snapshot Tempestade Tropical Ana -  Província de Tete 

RESUMO¹

Tete

Implementação de campanhas de sensibilização para prevenir o casamento 
infantil. Triagem de crianças desacompanhadas e separadas e prestação de 
serviços de saúde mental e apoio psicossocial às famílias afetadas.

Fornecimento de mosquiteiros e suprimentos médicos básicos, incluindo 
barracas para atendimento de emergências médicas. Unidades móveis de 
saúde devem ser aproveitadas para alcançar pessoas em áreas remotas.

O fornecimento de material escolar e a criação de espaços temporários de 
aprendizagem são necessários para garantir a continuidade das atividades 
educativas. Latrinas e fontes de água devem ser aproveitadas perto de 
espaços temporários de aprendizagem para evitar expor as crianças a mais 
riscos.

Fornecimento de insumos agrícolas e sementes às famílias afetadas e 
reparação dos sistemas de irrigação do campo. Reparação de estradas 
danificadas para garantir a continuidade das atividades comerciais e evitar 
picos de preços de produtos básicos.

Fornecimento de barracas, lonas e material de construção, juntamente 
com cobertores, cozinha e kits de higiene são necessários para ajudar as 
famílias que perderam suas casas e pertences.

Água, Saneamento e Higiene

Reparação de mananciais danificados e distribuição de kits de higiene e 
purificadores de água. Distribuição de lajes às famílias afectadas e 
construção de latrinas comunitárias.

4
Pessoas desaparecidas

A tempestade tropical Ana atingiu Moçambique a 24 de Janeiro. Com ventos de até 100km/h e chuvas de até 200mm/24h, a 
tempestade trouxe inundações generalizadas e causou danos significativos à infraestrutura pública e residências particulares, 
além da interrupção de serviços básicos. As províncias de Nampula, Zambézia e Tete foram as mais afectadas. Avaliações 
humanitárias conduzidas pelo Instituto Nacional de Gestão de Desastres e Redução de Riscos (INGD) em colaboração com 
parceiros humanitários foram realizadas nos distritos mais afetados, para avaliar as necessidades e danos humanitários. 
Este instantâneo descreve as principais prioridades identificadas pelas equipes de avaliação. A equipa de avaliação foi 
composta pelo INGD, Direcao Provincial de Agricultura e Pescas,  Serviços Provinciais de Actividades Economicas e PMA.




