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INFORMAÇÃO CHAVE 

Dados do Governo-INGD (27 Março 2022) 

 

 

 

 

Dados do censo 

 

 

 

• População total no distrito de Liupo (Censo 2017): 89,259 (homens: 43,359; mulheres: 45,900). 

• Número total de pessoas com deficiência segundo dados do censo: 13,389. 

BACKGROUND 

O distrito de Liupo é um dos novos distritos constituídos no recente 

ordenamento territorial, anteriormente Liupo fazia parte do distrito de 

Mongicual como Posto administrativo. Liúpo é um distrito costeiro que está 

dividido em 2 Postos Administrativos nomeadamente; Lupo-sede e Quinga, faz 

fronteira a norte com o distrito de Mongicual e a sul com o distrito de Angoche.  

Antes da chegada do Ciclone Tropical Gombe, de acordo com censo 2017, o 

distrito tinha uma população de cerca de 89,259 (43,359 homens /45,900 

mulheres). 

Na madrugada de 11 de Março, o distrito foi fustigado com ventos fortes e 

chuvas intensas devido a passagem do ciclone tropical Gombe de categoria 4 

com ventos máximos até 190 km/h, causando danos em infraestruturas do 

distrito, principalmente nas vias de acesso deixando o distrito isolado por um 

período de 5 dias. 

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 Liupo de 18 a 23 de Março de 2022 para avaliar 

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

comunidades das localidades de Liupo-sede, Quinga sede e Nacacane para colectar dados sobre necessidades 

humanitárias. A equipa de avaliação neste distrito foi constituído por INGD, WFP e CARE internacional. 

A equipa usou a ferramenta rápida de avaliação das necessidades multissectorial acordada com o INGD. Este Relatório 

apresenta as principais constatações da equipe de avaliação. 

 

Pessoas afectadas 

1 27,340 3,303 

óbitos Casas completamente 
destruídas  
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destruídas  

3,449 
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CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MULTISECTORIAS 

(RESIDENTES) 

Principais constatações 

• O distrito de Liupo tem cerca de 14,291 casas construídas com material tradicional, das quais estima-se que 

entre 51-75 por cento ficaram destruídas pelo ciclone Gombe.  

• Os informantes entrevistados relataram que o distrito apresenta problemas de saneamento e acesso a água 

tratada. Dados colectados pela equipa de avaliação indicam que menos de 25 por cento dos residentes 

consumem água tratada. Em Liupo-sede relata-se casos de fecalismo a céu aberto. 

• No Posto Administrativo de Quinga, o ciclone tropical causou enormes danos em infraestruturas. O centro de 

saúde ficou com bloco de serviços (Consultas pré-natais, enfermaria pós-parto, planeamento familiar, PAV e 

laboratório) destruído, incluindo o armazém de medicamentos. 

• Profissionais de saúde do Posto Administrativo Liupo-sede reportaram casos de diarreia aguda, doenças 

respiratórias, desnutrição e malaria.  

• No Posto Administrativo de Quinga, cerca de 51 -75 por cento da área semeada foi perdida e no Posto de Liupo-

sede área perdida estima-se em 25 por centro.   

Recomendações:  
• Abertura e reabilitação de fontes de água potável e distribuição de produtos de tratamento água (cloro, certeza, 

etc.) 

• Reabilitação de celeiros de reservas alimentares destruídos e provisionamento de insumos agrícolas 

(variedades de sementes e ferramentas agrícolas) para a população afectada. 

• Reabilitação de unidades sanitárias afectadas e provisão de medicamentos essenciais (Paracetamol, Quartem, 

sal ferroso e leite F100 e F75). 

• Distribuição urgente de kits de abrigo e NFIs para pessoas que perderam suas casas, principalmente aos que 

vivem em famílias hospedeiras.   

•  

  ABRIGO E ARTIGOS NÃO ALIMENTARES (NFIs) 

Principais constatações  

• A maioria das casas perdidas são de construção precária e caíram durante o evento. Dados da avaliação 

indicam que cerca de 7000 casas ficaram completamente destruídas. 

• Á equipa de avaliação foi reportado que cerca de 880 pessoas que perderam sua casas foram acolhidos nas 

casas de familiares. 

• As autoridades entrevistadas indicaram que das pessoas afectadas consta também deslocados internos vindo 

de Cabo Delgado e há registo de 7 famílias de deslocados com cerca de 37 membros que perderam suas casas.    

Recomendações 
• Apoio em material de construção para reerguer as casas destruídas 

• Destruição de Artigos de Não Alimentares para famílias que afectadas 
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ÁGUA, HIGIENE E SANEAMENTO (WASH) 

 

Principais Constatações  

• Falta de sistema de abastecimento de água no Posto Administrativo de Quinga. Pessoas entrevistadas 

queixam-se da disponibilidade de água segura, fazendo com que recorram a poços destampados abertos pela 

própria comunidade. 

• O sistema de abastecimento de água; fontenárias, furos e poços foram destruído pela passagem do ciclone 

Gombe.    

• Os informantes-chave entrevistados relatam que menos de 25 da população consome água tratada. 

Recomendações:   
• Reforçar a rede de abastecimento de água, incluindo a reabilitação de poços e fontenárias destruídos pelo 

ciclone. 

• Sensibilizar sobre consumo de água tratada e disponibilizar produtos de purificação de água (cloro, certeza, 

etc.). 

 

SAÚDE 

Principais Constatações 

• Destruição parcial do centro de Saúde de Quinga, incluindo a farmácia, Salas de consulta e depósito de 

medicamentos. 

• Funcionamento limitado de serviços de Maternidade, enfermaria pós-parto, consultas pré-natais, planeamento 

familiar e laboratório.  

Recomendações:  

• Restabelecimento de funcionamento pleno dos servos e fornecimento de medicamentos essenciais.  

• Reabilitação de centro de Saúde de Quinga e reposição de equipamento danificado.  

SEGURANÇA ALIMENTAR E MEIOS DE VIDA 

Principais Constatações 

• Celeiros de reserva de alimentos destruídos o que poderá afectar a segurança alimentar de cerca de 80 por 

cento das pessoas. 

• Culturas como amendoim, mandioca, milho incluindo culturas de rendimentos como: plantações canaviais, 

bananal e cajual foram arrastadas ou inundadas principalmente nas machambas de zonas baixas.  

• O distrito está isolado, os comerciantes enfrentam enormes dificuldades para trazer mercadorias. O mercado 

local funciona de forma limitada e relata-se que a capacidade de oferta reduziu em cerca de 50 por cento. 

• A comunidade reporta grande perda na pecuária, com desaparecimento e morte de mais de 25% dos animais 

criados no posto Administrativo e Quinga.  

• No sector da pesca reportou-se que pouco mais de 25% dos barcos de pesca ficaram destruídos. 
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Recomendações:  

• Distribuição de insumos e sementes para segunda época agrícola. A população afectada indica que para 

minimizar o impacto do ciclone no sector agrícola é necessário apostar na segunda época de produção. 

• Os pescadores locais indicaram a falta de sistemas de conservação do pescado e usam métodos tradicionais 

de secagem do pescado. 

EDUCAÇÃO 

Principais Constatações  

• Os informantes chave reportaram que o Posto Administrativo de Liupo-sede tem cerca de 16 escolas, e destas 

apenas uma de construção convencional, e todas as escolas construídas usando material misto ficaram 

totalmente destruídas.  

• Destruição de salas de aulas e danificação de livros dos alunos e material didático da escola. 

Recomendações:  
• Reabilitação de salas de aulas destruídas, incluindo a construção de casas de banho. 

• Instalação de sistema de abastecimento de água e Material de higiene e limpeza (sobretudo no âmbito da 

Covid 19) 

• Fornecer material escolar e didático para as crianças afectadas.  

PROTECÇÃO 

Protecção geral: 

Principais Constatações 

• Os informantes entrevistados reportaram a existência de 54 crianças órfãs (22 Posto no Posto Administrativo 

de Liupo-sede e cerca de 32 no Posto Administrativo de Quinga).  

• Aumento da insegurança nas famílias por estar a dormir ao relento devido a perda de casas, há relatos de 

roubo de bens afectados pelo ciclone. 

Recomendações:  

• Nao há indicação clara de quais são necessidades urgentes, uma vez que alguns desafios relatados são 

transversais; reabilitação das casas, acesso a água e comida e documentos de identificação são desafios que 

já existiam na comunidade mesmo antes do ciclone.  

• Os parceiros de Protecção da Criança devem fazer acompanhamento as famílias por chefiadas por crianças e 
a falta de cuidados e de acesso a serviços para crianças em risco.  Assegurar a existência de vias e serviços 
de encaminhamento.   

 


