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• População total do distrito de Ilha de Moçambique (INE Projecções 2022): 81.325 (homens: 39.309; mulheres: 

42.015). 

• Pessoas nos 11 centros de trânsito: 670 pessoas segundo dados do INGD (em 24 de Março) 

• Dos 4 óbitos confirmados no distrito, 3 são crianças reportadas no Posto Administrativo de Ilha-sede.  

 

BACKGROUND 

Ilha de Moçambique é um distrito costeiro que faz fronteira a nordeste-sudoeste com o 

distrito de Mossuril. O distrito está dividido em 2 Postos Administrativos: Ilha de 

Moçambique-Sede e Lumbo. 

Antes do ciclone tropical Gombe, segundo as Projecções 2022 do Instituto Nacional de 

Estatística (INE), Ilha de Moçambique tinha uma população estimada de 81.325 

(homens: 39.309; mulheres: 42.015). 

Nas primeiras horas do dia 11 de Março, os bairros Unidade, Macaripe, Lumbo sede e 

Ampapa, foram severamente fustigadas por ventos e chuvas fortes, do ciclone Gombe 

que entrou no continente como ciclone tropical de categoria 4, com ventos máximos de 

190 km/h. As fortes chuvas inundaram várias estradas, danificaram pontes, afectando 

o acesso a muitas comunidades que ficaram sitiadas, com rede elétrica e o sistema de 

telecomunicações danificados.  

METODOLOGIA 

O Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres (INGD) e os parceiros humanitários 

realizaram uma Avaliação Rápida das Necessidades multissectoriais (ARN) no distrito de Ilha de Moçambique 

de 14 a 18 de Março de 2022 para avaliar as necessidades humanitárias das pessoas afectadas pelo ciclone 

tropical Gombe. As equipas de avaliação visitaram as comunidades afectadas em dois Postos Administrativos 

nomeadamente; Ilha de Moçambique sede e Lumbo. A equipa de avaliação foi composta pelo INGD, PLAN 

INTERNATIONAL, CVM, UNICEF e WFP. A equipa usou a ferramenta rápida de avaliação das necessidades 

multissectorial acordada com o INGD. Este Relatório de Avaliação representa as principais conclusões da 

Pessoas afectadas 

4 77,960 9,599 

Óbitos Casas completamente 
Destruídas 

42,016 39,309 
Mulheres Homens 

Casas parcialmente 
destruídas 

8,751 
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equipe de avaliação. 

CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MULTISECTORIAS 

(RESIDENTES) 

Principais Constatações  

• A equipa de avaliação verificou-se no Posto Administrativo de Lumbo, enchentes nos posto de abastecimento 

de água, mulheres, e crianças   percorrem longas distâncias para cartar água para uso doméstico. . 

• O Ciclone Gombe destruiu latrinas familiares o que leva as pessoas a prática de fecalismo a céu aberto 

e tornando-se uma prática comum em alguns bairros do Posto Administrativo de Ilha de Moçambique 

Sede e de Lumbo. 

• Os informantes entrevistados relataram grande destruição de casas principalmente nas comunidades 

costeiras de Lumbo-sede e lha.  No posto Administrativo de Lumbo estima-se que cerca da metade 

(26 – 50 por cento) das casas ficou totalmente destruída pelos ventos fortes do ciclone tropical 

Gombe. 

• No Posto Administrativo de Lumbo, as comunidades afectadas reportaram perda de alimentos básicos de 

subsistência (cereais e vegetais) em cerca de 26 - 50 por cento.  

• Mercados locais estão a funcionar de forma limitada com fraca capacidade devido aa facto da danificação de 

vias de acesso de conexão com as localidades.  

• Os profissionais de saúde entrevistados relatam a insuficiência de medicamentos essenciais.  

Recomendações:  
• Construção de latrinas melhoradas familiares, os entrevistados indicam lages de betão como sendo 

de maior duração.  

• Abertura de furos de água e distribuição de produtos de tratamento da água, sensibilização 

comunitária e construção de sanitários públicos. 

• Fornecimento de sementes para a segunda época agrícola e ferramentas agrícolas (enxadas, catanas, 

regadores, etc) para restabelecer as actividades agrícola e segurança alimentar das famílias. 

• Provisão suprimentos médicos essências, incluindo suplementos nutricionais no Posto Administrativo de Ilha 

de Moçambique Sede. 

  ABRIGO E ARTIGOS NAO ALIMENTARES (NFI) 

Principais Constatações  

• Em todo o distrito, reportou-se grande número de casas destruidas por ventos fortes. No posto Administrativo 

de Lumbo os informantes chaves reportaram cerca da metade (26 – 50 por cento) casas totalmente destruídas 

pelo ciclone tropical Gombe. 

• No Posto Administrativo de Ilha de Moçambique sede os informantes chaves reportaram que cerca de 30 

pessoas estão vivendo em casa dos familiares. 

• As pessoas entrevistadas relataram necessidades urgentes de kits de abrigo e outros Artigos Nao Alimentares 

(NFIs). 
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Recomendações  

• Fornecimento urgente de kits de abrigo e NFIs essenciais para apoiar na reconstrução de casas de 

famílias que perderam suas casas. 

• Precisam de apoio na aquisição de lonas, chapas de coberturas e produtos alimentares de 

primeiras necessidades, incluindo para conservação de água potável. 

• Os parceiros de abrigo precisam realizar uma avaliação sectorial mais detalhada para identificar 

as necessidades mais prioritárias. 

Água, Higiene e Saneamento (WASH) 

Principais Constatações  

• Após o ciclone tropical Gombe, as comunidades de Postos Administrativos de Ilha de Moçambique 

Sede e Lumbo, reportaram uma Diminuição significativamente da disponibilidade de água.  

• Dados colectados mostram que menos de 25 por cento das pessoas entrevistadas têm acesso a sabão 

e/ou cinzas no Posto de Lumbo, enquanto que no Posto de Ilha de Moçambique Sede o acesso a sabão 

está entre 76 - 100 por cento.  

• No Posto Administrativo de Ilha de Moçambique sede cerca de 51 a 75 por cento responderam que 

tratam a água para o consumo. 

• O saneamento também foi afectado, as latrinas foram destruídas levando as pessoas a prática de 

fecalismo a céu aberto e tornando-se uma prática comum em alguns bairros do Posto Administrativo 

de Ilha de Moçambique Sede e de Lumbo. 

• As autoridades relatam dificuldades de fazer cadastros de infraestruturas de saneamento e 

equipamento para fazer análise da qualidade de água. 

Recomendações:  
• É necessário fazer-se uma avaliação detalhada do sector de WASH, para aferir sobre fontes de água 

danificadas no distrito e apoio necessário para reparação e reconstrução para aumentar o acesso 

à água potável, especialmente nas zonas rurais. 

• É necessário o fornecimento de kits WASH, incluindo sabão para melhorar a promoção da higiene 

nas comunidades afectadas. 

• Construção de lages de betão para latrinas melhoradas, furos de água e produtos de purificação ou 

tratamento da água, sensibilização comunitária e construção de sanitários públicos. 

 

Saúde e Nutrição 

Principais Constatações   

• No Posto Administrativo de Ilha de Moçambique Sede, os entrevistados relataram casos de diarreia aquosa 

aguda, doenças respiratórias, perturbações mentais, Desnutrição aguda e malária. No Posto Administrativo de 

Lumbo, os informantes também relataram casos de doenças respiratórias agudas e malária. 

• Durante o período de avaliação, foi reportado que alguns suprimentos médicos eram insuficientes no Posto 

Administrativo de Ilha de Moçambique Sede, incluindo suprimentos nutricionais. 

• Mulheres e meninas têm acesso a cuidados de saúde sexual e reprodutiva no distrito. 
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Recomendações:  

• Fornecimento de testes rápidos de malária e medicamentos essenciais (Diclofinac, ibuprofeno, metronidazol,  

cefitriacxona, ligaturas, albendazol, sal feroso  ácido folico, ATPU, F100, F75, CSB (fuba) etc...). 

• Distribuição de redes mosquiteiras para prevenção da malária e material de protecção contra Covid-19. 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

Principais Constatações 

•  

• No Posto Administrativo de Lumbo, as comunidades afectadas reportaram perda de alimentos básicos de 

subsistência (cereais e vegetais) em cerca de 26 - 50 por cento.  

• Menos de 25 por cento das comunidades do distrito tem capacidade de cozinhar alimentos e ferver água depois 

da passagem do Ciclone Gombe. 

• As comunidades avaliadas no distrito reportaram dificuldades de acesso aos mercados por causa de algumas 

vias estarem destruídas. 

• Durante o período de avaliação, no distrito o mercado estava a funcionar, mas não totalmente (falta de 

comerciantes/produtos ou abertura parcial). 

Recomendações:  

• Distribuição de alimentos para atender às necessidades básicas das famílias. 

• Fornecimento de sementes para a segunda época agrícola e ferramentas agrícolas (enxadas, catanas, 

regadores, etc) para restabelecer as actividades agrícola e segurança alimentar das famílias. 

EDUCAÇÃO 

Principais Constatações. 

• Os dados colectados pela equipa de avaliação indicam que o distrito apresenta um total de 21 escolas e 1 

instituto, das quais apenas 2 estão operacionais (EPC` 25 de Junho e secundária 16 de Junho). 

• As autoridades da educação distritais relataram falta de infraestrutura segura, incluindo saneamento de meio 

(casas de banho) nas escolas destruídos pelo ciclone.  

• Os informantes chave relataram a Danificação de material escolar incluindo livros, quadros e outros 

equipamentos essenciais de aprendizagem foram destruídos por Gombe. 

Recomendações:  
• Apoiar a reabilitação da infraestrutura escolar, incluindo abastecimento de água, saneamento e kits de higiene. 

• Fornecimento de materiais de ensino e aprendizagem básicos, Kits escolares e kits de recreio. 

• Reabilitação urgente de latrinas em todas as escolas afectadas. 

PROTECÇÃO 

Protecção Geral: 

Principais Constatações  
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• A comunidade lamenta os danos provocados pelo ciclone, principalmente a perda de suas 

residências, separação de famílias, falta de condições financeiras  e matéria  para 

reconstruir  novamente  as suas casas. 

• No Posto administrativo de Lumbo casos de violência doméstica são reportados ao chefe do 

Quarteirão.  

• No Posto Administrativo de Ilha – sede foi relatado existência de 27 crianças separadas das suas  famílias e 

que foram acolhidas pelas outras famílias. 

•  Os homens destacaram as preocupações em torno da violência doméstica e a necessidade de mais serviços 

de policiamento e proteção. 

Recomendações:  

• Reforçar o apoio de proteção às mulheres e outros grupos vulneráveis, garantindo mecanismos de referência e 

disponibilidade de serviços de apoio. 

• Solicita-se a parceiros de Proteção à Criança para acompanhar casos identificados de crianças separadas e 

trabalho infantil. 

• A equipa de avaliação constatou que as pessoas entrevistadas não tinha informação sobre impacto de ciclone 

nos grupos vulneráveis, pelo que se recomenda realização avaliação sectorial mais detalhada.  

 


