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INFORMAÇÃO CHAVE 

Dados do Governo-INGD (27 Março 2022) 

 

 

 

 

Dados do censo 

 

 

 

• População total no distrito de Monapo (Censo 2017): 393.813 (homens: 190.506; mulheres: 203.307) 

• Pessoas nos 06 centros de trânsito: 3.406 pessoas (681 famílias) (em 24 de Março) 

• Um total de cerca de 8.376 hectares de diversas culturas são reportadas como perdida. 

BACKGROUND 

O distrito de Monapo é o segundo mais populoso depois da cidade de Nampula. 

Localiza-se no interior da província e faz fronteira a leste com o distrito costeiro 

de Mossuril, o ponto de entrada do ciclone tropical Gombe. 

Antes da chegada do Ciclone Tropical Gombe, o distrito de Monapo tinha uma 

população de cerca de 393.813 (190.506 homens / 203.307 mulheres), segundo 

o censo do INE 2017. 

Na madrugada de 11 de Março, Gombe entrou no continente através do distrito 

de Mossuril como ciclone tropical de categoria 4, com ventos máximos até 190 

km/h, causando danos ao longo da sua trajectória para o interior. As chuvas 

fortes trazidas por Gombe inundaram várias estradas, danificaram pontes 

afetando assim o acesso a várias comunidades e danificaram a rede elétrica e 

o sistema de telecomunicações. De acordo com dados do INGD, até 18 de 

março, 7.762 pessoas (1.552 famílias) foram deslocadas e temporariamente 

acomodadas em 12 centros de trânsito estabelecidos no distrito de Monapo.  

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 Monapo de 14 a 18 de Março de 2022 para 

avaliar as necessidades das pessoas afectadas pelo ciclone tropical Gombe. As equipas de avaliação visitaram 3 Postos 

Administrativos nomeadamente; Monapo sede, Netia e Itoculo avaliando as necessidades humanitárias nas 

comunidades mais afectadas (Bairro Cimento, Localidade-sede e Itoculo-sede). A equipa de avaliação neste distrito 

incluiu o INGD, WFP, UNICEF, ACNUR e Serviços Provinciais de Saúde (SPS). 

A equipa usou a ferramenta rápida de avaliação das necessidades multissectorial acordada com o INGD. Este Relatório 
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de Avaliação representa as principais conclusões da equipe de avaliação. 

 

CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MULTISECTORIAS 

(RESIDENTES) 

Principais constatações 

• A destruição causada por ventos e chuvas fortes deixou 2.238 famílias sem casas e tiveram que ser 

acomodadas em 22 centros de trânsito, sendo 11 em Monapo-Sede, 5 em Monapo Rio, 4 em Carapira, 1 em 

Canacue e 1 centro de transito em Itoculo). 

• Em Netia, alguns desalojados foram acolhidos por famílias e nos centros de trânsito e em alguns casos, 

homens e mulheres de famílias diferentes partilhavam o mesmo espaço de alojamento. 

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

• 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. 

• O sistema de abastecimento de água foi afectado pela falta de fornecimento de energia elétrica. As 

comunidades recorreram à água no rio sob risco de ataques de crocodilos. 

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

(Certeza) nos centros de trânsito. 

• 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. 

• Fornecimento de Artigos Não Alimentares (NFIs), incluindo redes mosquiteiras, é necessário para prevenir a 

malária e outras doenças de origem hídricas. 

• Clínicas móveis para funcionamento de serviços de SMAPS (Saúde Mental e Apoio Psico-social em 

Emergências). 

• Fortalecer a segurança nos centros de acomodação e apoiar a conscientização da comunidade sobre 

exploração e abuso sexual. 
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  ABRIGO E ARTIGOS NÃO ALIMENTARES (NFIs) 

Principais constatações  

• Nas comunidades avaliadas, uma proporção significativa das casas (entre 51-75%) foi danificada por ventos fortes. 

• Tanto homens como mulheres nas comunidades avaliadas relataram que as casas construídas com materiais 

tradicionais locais são frágeis e vulneráveis a chuvas fortes. 

• Os homens reportaram como principal obstáculo para reconstruir suas casas, a falta de material de construção 

(tendas, lonas, chapas de zinco, bambu e pregos) e ferramentas como enxadas e catanas. 

• As mulheres reportaram a necessidade de se mudar para uma área segura e solicitaram tendas, lonas, utensílios 

de cozinha e outros NFIs domésticos.  

• Privacidade e falta de kits básicos de dignidade também foram relatados como necessidades na comunidade 

avaliada.  

Recomendações 

• Há necessidade urgente de fornecimento de material de reconstrução. 

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

necessidades urgentes. 

ÁGUA, HIGIENE E SANEAMENTO (WASH) 

 

Principais Constatações  

• A comunidade avaliada relatou acesso reduzido ao sistema de água potável e falta de produtos de tratamento de 

água. 

• Menos de 25 por cento da população na comunidade avaliada reportou que não consumia água tratada mesmo 

antes do ciclone tropical Gombe. A disponibilidade de água potável diminuiu significativamente após a tempestade, 

levando as pessoas a depender de fontes de água desprotegidas (destampados). 

• O sistema de água do Posto Administrativo de Itoculo não está funcional. 

• Pessoas entrevistadas relataram que há comunidades que usam latrinas tradicionais e recorrem ao mato para 

fecalismo em céu aberto. No Posto Administrativo de Netia, os dados de avaliação mostram que apenas (entre 26 

e 50 por cento) tem o acesso a sabão de lavagem. 

Recomendações:   

• A instalação do sistema de água é urgente para evitar o uso de fonte de água desprotegida como alternativa. A 

maioria das comunidades avaliadas solicitam produtos de tratamento de água (Certeza e Cloro) e fornecimento de 

lajes para latrinas melhoradas. 

• Distribuição de kits de dignidade e de higiene incluindo para prevenção do Covid-19. 
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SAÚDE 

Principais Constatações 

• Nas comunidades mais afectadas foi reportado que catorze pessoas ficaram feridas. O Bairro Cimento reportou 

doze pessoas ligeiramente feridas e uma pessoa gravemente ferida, enquanto que a localidade sede reportou uma 

pessoa gravemente ferida. 

• Existem sete centros de saúde em Monapo sede e um em Itoculo. Os profissionais de saúde reportaram que os 

suplementos médicos estão esgotando em Monapo Sede e Netia, enquanto que em Itoculo o informante-chave 

relata que não há suplementos disponíveis. 

• O ciclone tropical destruiu o espaço usado para consultas pré-natal, consultas pós-parto, maternidade, planeamento 

familiar, consulta de pediatria e laboratório. 

Recomendações:  

• Implantação do sistema de abastecimento de água, reabilitação de latrinas e construção de fossas biológicas nos 

centros de saúde afectados. 

• Identificação e reabilitação de um espaço de apoio ao funcionamento efectivo dos SDSMAS (Serviços Distritais de 

Saúde, Mulher e Acção Social). 

• Disponibilização de tendas para garantir a continuidade dos serviços no centro de saúde de Massicate. 

• Fornecimento de tendas para enfermarias, triagem e maternidades, bem como suplementos médicos cirúrgicos e 

medicamentos essenciais. 

• Distribuição de produtos de purificação de água (Certeza) em centros de trânsito. 

• Conscientização da comunidade sobre boas práticas de higiene, bem como mecanismos de prevenção de doenças 

de origem hídrica e malária. 

SEGURANÇA ALIMENTAR E MEIOS DE VIDA 

Principais Constatações 

• O Ciclone Tropical Ciclone causou enormes danos à agricultura no distrito de Monapo. A comunidade avaliada 

relata grande extensão de terras agrícolas devastadas. Em Monapo Sede, entre 26-50 por cento das culturas básicas 

(cereais e vegetais) foram destruídas por Gombe, e os relatórios da comunidade de Itoculo indicam entre 76-100 

por cento das culturas de subsistência foram arrastadas. Na Localidade-sede no Posto Administrativo de Netia, os 

números da avaliação estimam que 25 por cento das colheitas foram afectadas, incluindo a perda de gado. 

• Os dados da avaliação mostram que 50 por cento da capacidade de reservas no mercado foi impactado 

negativamente pelo ciclone tropical Gombe. 

• A comunidade avaliada relatou falta de alimentos e insumos agrícolas e relata que houve um aumento de preços 

de todos os produtos alimentares no mercado local devido ao acesso rodoviário limitado que liga a outros distritos 

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 considera a 

principal prioridade. 
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• Alocação de sementes melhoradas (leguminosas, batata-doce, mandioca, milho) e ferramentas agrícolas (enxadas, 

catanas e regadores), incluindo pesticidas para controle de pragas, sementes de arroz (7020kg), feijão Nhemba 

(600kg), milho (2875kg), mandioca (183260 estacas de mandioca). Sementes vegetais couve (10kg), tomate (15kg), 

couve (8kg), alface (5kg), quiabo (6kg). 

 

EDUCAÇÃO 

Principais Constatações  

• As aulas foram interrompidas em todas as escolas primárias e secundárias do distrito de Monapo e 12 salas de 

aulas foram usadas como centros de trânsito. 

• As salas de aula foram parcial ou totalmente destruídas pelo ciclone tropical Gombe, agravando os desafios (falta 

de latrina e mobiliário) que existiam mesmo antes da tempestade. 

• A comunidade avaliada relatou danos no material dos alunos (livros e materiais didáticos) devido às fortes chuvas. 

Recomendações:  

• Desocupação imediata das salas de aulas ocupadas como centros de transitórios e garantir o retorno dos alunos à 

escola. 

• Não ficou claro durante a avaliação quantas escolas foram danificadas ou destruídas pelo ciclone Gombe, no 

entanto, o informante-chave relatou que algumas salas de aula precisavam de reconstrução. 

• Fornecimento de tendas escolas, kit do aluno e kit escolar. 

PROTECÇÃO 

Protecção geral: 

Principais Constatações 

• Não foram relatadas grandes preocupações de proteção, no entanto, é necessário ter números desagregados da 

população vulnerável afectada (crianças separadas e desacompanhadas, órfãos, idosos, pessoas com deficiência 

e vítimas de baseada no género). 

• Nas comunidades visitadas reportou-se riscos de violência sexual, gravidez prematura. Reportou-se também que 

as linhas/caminhos de referência de Violência baseada no Género são pouco conhecidos pelos beneficiários. 

• As infraestrutura públicas, especialmente saúde e educação, precisam se adaptar e ser inclusivas para pessoas 

com deficiência e outras com necessidades específicas. 

• As mulheres estão expostas a riscos tentando conseguir comida e abrigo. A falta de condições financeiras pode 

levar as mulheres a se envolverem em comportamentos de risco para fornecer alimentos para a família. 

• As mulheres se sentem mais vulneráveis agora porque perderam suas casas, não têm um abrigo seguro para 

garantir a segurança de suas famílias. 
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PROTECÇÃO DA CRIANÇA: 

Principais Constatações: 

• As raparigas têm medo de andar sozinhas nas ruas, devido à falta de electricidade, e é relatado que muitas raparigas 

podem não regressar à escola arriscando-se a casar prematuramente devido à condição vulnerável causada pelo 

Ciclone Gombe. 

• Duas crianças foram identificadas como sendo forçadas a trabalhar para sustentar suas famílias que foram 

impactadas por Gombe. 

• As equipes de avaliação relatam que as meninas não têm muita informação para compartilhar, pois desconhecem 

as leis que as protegem. 

• Os meninos relataram que não se sentem seguros agora que suas casas foram afectadas pelo ciclone Gombe, 

temem a separação de suas famílias, principalmente porque não têm recursos financeiros para reconstruir suas 

casas. 

Recomendações:  

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

ciclone. 

• Fornecimento de kits recreativos para as crianças. 

• Estabelecimento de clínicas móveis para serviços de saúde mental, apoio psicossocial e fornecer serviços de saúde 

próximos à comunidade. 

• Garantir/melhorar a segurança nos centros de trânsito. 

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

• As mulheres da área avaliada solicitam aos pais que mandem as crianças para as escolas para mantê-las ocupadas 

e concentradas. Meninas relatam que para reduzir este risco, os mentores da Geração BIZ devem realizar a 

sensibilização da comunidade para meninas sobre prevenção de possíveis riscos que possam comprometer seu 

futuro. 


