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Distritos avaliados

A tempestade tropical Ana atingiu o distrito de Angoche, província de Nampula, no dia 24 de janeiro, afectando 
significativamente os distritos de Liupo, Monapo e Moma. Com ventos de até 100km/h e chuvas de até 200mm/24h, a 
tempestade trouxe inundações generalizadas e causou danos significativos nas infraestrutura pública e casas particulares. 
Avaliações conjuntas de necessidades multissetoriais, lideradas 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. A equipa de avaliação foi composta pelo INGD, Serviço Provincial de Actividades 
Económicas de Nampula, Serviços Provinciais de Infraestruturas, Kubatsira, Helvetas, Care International, Plan International, 
PMA, OMS, OIM, FNUAP, ACNUR e UNICEF. A equipa utilizou uma ferramenta rápida de inter-agências acordada com o INGD. 
Este snapshot representa as principais conclusões da equipe de avaliação.
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Saúde
A violência baseada no género (VBG) e o casamento infantil são as principais 
preocupações. Os mais vulneráveis entre as pessoas afetadas incluem 
idosos, pessoas com deficiência, crianças órfãs e vulneráveis e mulheres 
grávidas. Outras preocupações de proteção prendem-se com a falta de 
documentação civil (tanto para crianças como para adultos), a separação das 
famílias. A perda de campos de produção/subsistência, a destruição de 
infraestruturas escolares e abrigos, aumentam ainda mais a vulnerabilidade das 
pessoas afetadas.

Nas áreas avaliadas, 86 centros de saúde e 81 equipes médicas de 
emergência permanecem operacionais, enquanto 15 centros de saúde e 33 
equipes médicas de emergência foram afectados e não estão mais operaci-
onais. Foi relatado casos de diarréia, doenças respiratórias desnutrição 
aguda, malária e problemas de saúde mental. 

13.297 casas foram destruídas e a maioria das pessoas que perderam 
suas casas agora vive em edificos públicos. Há 635 
pessoas dormindo ao ar livre, expondo-se ao risco de malária, 
enquanto 570 pessoas vivem em abrigos. Os relatórios indicamuue as 
pessoas estão construindo novos abrigos, confirmando que os materiais 
de construção já estão disponíveis.

As crianças não estão frequentando a escola devido a danos generalizados à 
infraestrutura e a preocupação dos pais com a segurança de seus filhos. Das 
415 escolas, 95 foram danificadas e 134 salas de aula não podem ser utilizadas.

Água, Saneamento e HigieneSegurança Alimentar e Agricultura

Aproximadamente 25 por cento dos cereais e hortaliças, e 25 por cento da 
área semeada foram perdidos. As culturas de rendimento e o gado também 
foram perdidos, mas as proporções são desconhecidas. São aproximadamen-
te 180 dias de reserva de alimentos e mais de 50 por cento dos stock estão 
disponíveis nos mercados. 

O acesso à água potável não parece ter diminuído drasticamente, 
permanecendo em torno de 70 por cento. A prática de defecação 
segura caiu de 90 por cento para 70 por cento, devido à destruição 
das latrinas pelas inundações. A disponibilidade de sabão manteve-se 
semelhante (45 por cento) ao nível pré-crise, bem como a prática de 
tratamento da água (15 por cento). 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES
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Recomendações

Medidas de prevenção e resposta devem ser tomadas para lidar com casos de 
VG, incluindo campanhas de conscientização para prevenir o casamento infantil. 
Crianças desacompanhadas e separadas devem ser examinadas, e serviços de 
saúde mental e apoio psicossocial devem ser fornecidos a elas e às famílias 
afetadas. Deve ser assegurado o acesso aos edifícios públicos para pessoas 
com deficiência física e deve ser reforçada a capacidade técnica dos serviços 
públicos responsáveis pela Acção Social e Identificação Civil.

Recomendações

É necessario a reabilitação das instalações de saúde afectadas, o 
fornecimento de mosquiteiros e suprimentos médicos básicos, incluindo 
tendas para atender a emergências médicas.   

Recomendações

O fornecimento de tendas, lonas e material de construção junto com 
cobertores, kits de cozinha e higiene é necessário para ajudar as famílias 
que perderam suas casas e pertences.   

Recomendações

É preciso criar espaços temporários de aprendizagem para garantir a 
continuidade das actividades educativas. A construção de latrinas e fontes de 
água perto de espaços de aprendizagem temporários é necessária para evitar 
que as crianças percoram longas distâncias a Escola, expondo-se a mais 
riscos. 

Recomendações

A reparação de estradas danificadas é essencial para garantir a continuidade 
das actividades comerciais e evitar expeculacao de preços de produtos básicos. 
Eh necessario fornecer insumos agrícolas e sementes para as famílias 
afectadas e a repar sistemas de irrigação do campo.

Recomendações

A reparação de fontes de água danificadas e a distribuição de kits de 
higiene e purificadores de água são prioridades críticas. A distribuição 
de lajes às famílias afetadas e a construção de latrinas comunitárias 
são urgentes para resolver a falta de saneamento e higiene adequados.
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