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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. 
Na Zambézia, foram realizadas avaliações conjuntas de necessidades multissetoriais, lideradas pelo Instituto Nacional de 
Gestão de Desastres e Redução de Riscos (INGD) em colaboração com parceiros humanitários, nos distritos mais afetados, 
para avaliar as necessidades e danos humanitários. A equipa de avaliação foi composta pelo INGD, Serviço Provincial de 
Saúde (Serviços Provinciais de Saúde da Zambézia), Direcção Provincial de Educação (Direcção Provincial de Educação), 
Save the Children, Visão Mundial, OIM, UNFPA, WFP e UNICEF. A equipa utilizou uma ferramenta de avaliação rapida das 
necessidades inter-agências acordada com o INGD. Este instantâneo representa as principais conclusões da equipe de 
avaliação.
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Saúde
Metade dos informantes-chave relatou que as crianças são forçadas a 
trabalhar para fornecer comida para suas famílias. Mais de cinqüenta por 
cento dos informantes-chave relataram que nas áreas avaliadas existem 
crianças com deficiência ou que necessitam de apoio psicossocial cujas 
necessidades não estão sendo atendidas. As vias de referência para violência 
baseada no gênero estão funcionando e disponíveis. No entanto, 25 por cento 
dos informantes-chave relataram que o casamento infantil ocorreu na 
comunidade. Aproximadamente 95 por cento dos informantes-chave relataram 
que a falta de documentação é um problema nas comunidades.

Nas áreas avaliadas, 37 centros de saúde e 9 equipas médicas de urgência 
permanecem operacionais, enquanto 5 centros de saúde e 4 equipas 
médicas de urgência foram afetados e deixaram de funcionar. Em média, 68 
por cento dos informantes-chave relataram prevalência de diarreia, doenças 
respiratórias agudas, desnutrição e malária. Nenhum caso confirmado de 
cólera foi relatado. Infraestrutura e equipamentos de saúde estão disponíveis, 
mas faltam suprimentos medicos.

11,128 casas foram destruídas e a maioria das pessoas que 
perderam suas casas agora vive em edificios públicos (46 por cento). 
Há 3,322 pessoas dormindo ao ar livre, expondo-se ao risco de malária, 
enquanto 28,900 pessoas vivem em abrigos. Os relatórios indicam que 
as pessoas estão construindo novos abrigos, confirmando que os 
materiais de construção já estão disponíveis.

Das 319 escolas, 107 foram danificadas e 125 salas de aula estão 
parcialmente danificadas, enquanto 86 salas de aula não são utilizáveis. As 
crianças não frequentam a escola devido aos danos generalizados nas 
infraestruturas e à necessidade de ajudar as suas famílias. Setenta e quatro por 
cento dos informantes-chave relataram que são principalmente os meninos que 
não frequentam a escola.

Água, Saneamento e HigieneSegurança Alimentar e Agricultura

A perda de cereais e hortaliças é estimada entre 51 por cento e 75 por cento. 
Aproximadamente 25 por cento das culturas de rendimento foram perdidas, 
juntamente com 50 por cento da terra semeada. O gado também foi perdido, 
mas as proporções são desconhecidas. Estima-se que as comunidades 
afectadas (até 80 por cento) poderão aceder a terras agrícolas nas próximas 
duas semanas. Há aproximadamente 141 dias de reserva de alimentos e menos 
de 50 por cento dos estoques estão disponíveis em mercados em 96 locais.

A destruição dos fontes de água levou a um declínio do acesso à 
água potável de 70 por cento para 60 por cento nos distritos 
visitados. O uso de latrinas (70 por cento), a disponibilidade de sabão 
(30 por cento) e a prática de tratamento de água (20 por cento) 
permaneceram estáveis ao nível pré-crise. Cinquenta por cento dos 
informantes-chave relataram confirmar que mulheres e meninas não 
têm privacidade durante as práticas de higiene.
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Recomendações
As campanhas de conscientização para prevenir o casamento infantil devem ser 
fortalecidas. Crianças desacompanhadas e separadas devem ser examinadas, e 
serviços de saúde mental e apoio psicossocial devem ser fornecidos a elas e às 
famílias afetadas. A capacidade técnica dos serviços públicos responsáveis 
pela Acção Social e Identificação Civil deve ser reforçada.

Recomendações
Reabilitação das instalações de saúde afetadas, fornecimento de 
mosquiteiros e suprimentos médicos básicos, incluindo tendas para atender a 
emergências médicas, são necessários. As unidades móveis de saúde devem 
ser aproveitadas para alcançar as pessoas em áreas onde não há serviços de 
saúde disponíveis.   

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
A criação de espaços temporários de aprendizagem e o fornecimento de 
material escolar são necessários para facilitar a retomada das atividades 
educacionais. A construção de latrinas e fontes de água perto de espaços de 
aprendizagem temporários é necessária para evitar que as crianças percorrem 
longas distâncias, expondo-se a mais riscos.

Recomendações
O fornecimento de insumos agrícolas e sementes para as famílias afetadas e a 
reparação dos sistemas de irrigação do campo são necessários. É necessário 
apoio para construir mercados temporários para facilitar a venda de produtos.

Recomendações
A reparação de fontes de água danificados 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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