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• População total do distrito de Mossuril (Censos 2017): 174.641 (homens: 90.095; mulheres: 84.546). 

• A maioria das casas são construídas de material local (matope e cobertura de Capim). No Posto 

Administrativos de Matibane, o informante-chave indicou que cerca de 1596 casas foram completamente 

destruídas e 26 pessoas ficaram sem tecto e vivem em famílias de hospedeiras. 

• As equipas de avaliação não conseguiram chegar ao Posto Administrativo de Lunga, o mais afectado do 

distrito. 

• O sector de agricultura reporta que mais de 75% de várias culturas de subsistência foram perdidas no Posto 

Administrativo de Mossuril sede 

BACKGROUND 

Mossuril é um distrito costeiro que faz fronteira a norte com Nacala-a-Velha e Nacala 

Porto, e a sul com o distrito de Mongicual. O distrito está dividido em três Postos 

Administrativos: Mossuril-Sede, Matibane e Lunga. 

Antes do ciclone tropical Gombe, segundo dados do censo do INE 2017, Mossuril tinha 

uma população estimada de 174.641 (homens: 90.095; mulheres: 84.546). 

Nas primeiras horas do dia 11 de Março, as localidades costeiras de Lunga-sede e Vida 

Nova, 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 Mossuril 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; Mossuril sede e Matibane. No Posto Administrativo de Lunga, o mais afectado não foi possível 
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fazer levantamento de dados devido as vias de acesso que se encontravam intransitáveis no período da 

avaliação. A equipa de avaliação foi composta pelo INGD, FNUAP, CARE, Visão Mundial, UNICEF e OMS. A 

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

Relatório de Avaliação representa as principais conclusões da equipe de avaliação. 

CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES MULTISECTORIAS 

(RESIDENTES) 

Principais Constatações  

• O Distrito de Mossuril foi o epicentro do Ciclone e foi fortemente afectado por ventos e chuvas fortes. Reportou 

danos significativos em casas, sistema de água e infraestrutura de saneamento em todo o distrito. 

• Os Centros de Saúde foram afectados pelo ciclone o que pior a escassez de suprimentos médicos que o distrito 

já se ressentia mesmo antes do ciclone. 

• A preocupação com a proteção social aumentou à medida que as famílias perderam casas, e estão vivendo em 

famílias hospedeiras. 

• Casos de proteção infantil, incluindo crianças separadas das famílias foram reportados e muitos dos 

entrevistados indicaram que os impactos dos ciclones consecutivos (Ana e Gombe) aumentaram o trauma e o 

medo entre as crianças. 

• Ventos e chuvas fortes causaram enormes danos à agricultura no distrito, as comunidades avaliadas em 

Matibane e Mossuril sede reportaram perda de colheitas e animais. 

 

Recomendações:  
• Apoio em alimentos e insumos agrícolas são as principais prioridades identificadas antes da época de 

escassez (seca). O fornecimento de insumos agrícolas é necessário para a próxima época de plantio. A 

comunidade solicitou assistência alimentar e insumos agrícolas (sementes e ferramentas) para a segunda 

época. 

• As famílias afectadas solicitaram apoio para a reabilitação de suas casas, incluindo saneamento para mitigar 

os surtos de doenças. O sector de Abrigo e WASH deve realizar avaliações mais detalhadas no distrito de 

Mossuril. 

• Parceiros de proteção devem acompanhar casos de proteção infantil e garantir que sistemas de referência e 

serviços de apoio estejam operacionais no distrito. 

• Actores humanitários devem aumentar o envolvimento da comunidade e promoção da Linha Verde e outros 

mecanismos de denúncia e reclamação. 

• A conscientização da comunidade sobre a Prevenção da Exploração e Abuso Sexual (PSEA) é necessária para 

garantir que as comunidades estejam cientes dos canais existentes para relatar casos de Abuso e Exploração 

Sexual (SEA). 

  ABRIGO E ARTIGOS NAO ALIMENTARES (NFI) 

Principais Constatações  

• Em todo o distrito, reportou-se grande número de casas destruidas por ventos e chuvas fortes. Dados do 

Governo chave indicam que mais de 5.578 casas foram parcialmente destruídas e 8.822 casas totalmente 
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destruídas pelo ciclone tropical Gombe. 

• No Posto Administrativos de Matibane, o informante-chave indicou que cerca de 1596 casas foram 

completamente destruídas e 26 pessoas ficaram sem tecto e vivem em famílias de hospedeiras. 

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

(NFIs). 

• A equipa de avaliação devido a intransitabilidade de vias de acesso, não conseguiu chegar ao Posto 

Administrativo de Lunga, o mais afectado do distrito. 

Recomendações  

• Fornecimento urgente de kits de abrigo e NFIs essenciais para apoiar no reassentamento de 

famílias que perderam suas casas. 

• Uma avaliação mais detalhada do sector do abrigo é necessária para entender o impacto 

cumulativo dos danos nas comunidades afectadas pela tempestade tropical Ana e posteriormente 

pelo ciclone tropical Gombe. 

• É importante identificar o tipo de assistência recebida e solicitada pelas famílias e priorizar as 

áreas de intervenção. 

Água, Higiene e Saneamento (WASH) 

Principais Constatações  

• Após o ciclone tropical Gombe, as comunidades de Postos Administrativos de Mossuril Sede e 

Matibane, reportaram uma diminuição da disponibilidade de água. Em Matibane apenas 25 por cento 

das famílias entrevistadas tratam a água antes de consumir, enquanto em Mossuril sede, 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 algumas comunidades de Matibane e 

Mossuril Sede. 

• As pessoas afectadas têm acesso limitado ou nenhum acesso a higiene de lavagem das mãos com 

sabão antes de preparar alimentos ou depois de usar o banheiro. 

• Menos de 25 por cento das pessoas entrevistadas têm acesso a sabão e/ou cinzas em Mossuril Sede, 

enquanto que em Matibane o acesso a sabão está entre 51 e 75 por cento.  

• Taxa de cobertura de água é inferior a 40 por cento, reporta-se falta de produtos de purificação de água 

(Certeza e Cloro). 

• O sistema de abastecimento de água de Matibane foi danificado (tanque caiu).  Não há abastecimento 

de água do Centro de Saúde de Matibane devido à queda do tanque. 

• A comunidade conta com poucos poços tradicionais e sistemas de bombas manuais que ainda estão 

operacionais. 

• Em todas as comunidades onde as casas foram destruídas, as latrinas tradicionais foram afectadas e 

as comunidades avaliadas relataram prática de fecalismo a céu aberto. 

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. 

• Reabilitação e reconstrução de latrinas. É necessária a atribuição de lajes para latrinas melhoradas. 
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• É necessário o fornecimento de kits WASH, incluindo sabão para melhorar a promoção da higiene 

nas comunidades afectadas. 

 

Saúde 

Principais Constatações   

• Em todo o distrito de Mossuril, nove Centros de Saúde foram afectados pelo Ciclone Gombe. O informante-

chave reportou danos nas infraestruturas nos centros de saúde de Mossuril Sede, Lunga, Maualo e Ampita. Os 

serviços afectados incluem maternidade, medicamentos essenciais e suprimentos nutricionais. 

• Em Mossuril Sede, os entrevistados relataram casos de diarreia aquosa aguda, doenças respiratórias, 

perturbações mentais e malária. No Posto Administrativo de Matibane, os informantes também relataram 

casos de doenças respiratórias agudas e malária. 

• Durante o período de avaliação, foi reportado que alguns suprimentos médicos eram insuficientes em Mossuril 

Sede, incluindo suprimentos nutricionais. Matibane reportou falta de Medicamentos (paracetamol, 

antimaláricos) e SRO. 

• Em Mossuril sede, foi reportado falta de tendas, equipamento médico-cirúrgico, termómetros, secretárias, 

computadores e cadernetas de registos diários. 

• Mulheres e meninas têm acesso a cuidados de saúde sexual e reprodutiva em Mossuril Sede e Matibane. 

Recomendações:  

• Fornecimento de tendas e material médico-cirúrgico, luvas cirúrgicas, termômetros, lanternas e aparelhos AT 

para maternidade. 

• Fornecimento de testes rápidos de malária e medicamentos essenciais (Coartem e Paracetamol). 

• Distribuição de redes mosquiteiras e material de protecção contra Covid-19. 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

Principais Constatações 

• No distrito de Mossuril, as comunidades afectadas relataram perdas das culturas de rendimento entre 51 e 

75 por cento. No Posto Administrativo de Mossuril Sede, as comunidades afectadas reportaram perda de 

alimentos básicos de subsistência (cereais e vegetais) em cerca de 76 a 100 por cento, enquanto que no 

Posto Administrativo de Matibane, 51 a 75 por cento das colheitas são reportadas como perdidas. 

• Em relação a reserva de alimentos, Mossuril sede relatou reservas disponível por um período de 90 dias, 

enquanto em Matibane a comunidade relatou falta de disponibilidade de reservas alimentares. 

• A comunidade avaliada no distrito de Mossuril relata que menos de 25 por cento dos barcos de pesca foram 

perdidos. 

• Durante o período de avaliação, em Mossuril Sede o mercado estava a funcionar. 

• A comunidade afectada reportou a deterioração da capacidade de compra das famílias, disponibilidade 

limitada de stocks de alimentos e altos preços praticados no mercado local. 

• Na localidade de Namitatar, as pessoas avaliadas relataram grande perda de milho e outras culturas de 

subsistência. 
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Recomendações:  

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

• Fornecimento de sementes (leguminosas, batata-doce, mandioca, feijão) 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 

• A educação é um dos sectores mais afectados no distrito de Mossuril, o informante-chave relatou que 152 

escolas primárias foram afectadas. Os números colectados pela equipa de avaliação indicam 67 salas de aula 

totalmente funcionais, 137 salas de aula parcialmente destruídas e 77 salas de aula totalmente destruídas. 

• Profissionais da educação indicam que as aulas serão retomadas apenas em escolas menos destruídas, em 

salas de aula intactas e sob por de baixo das árvores. 

• As autoridades distritais relataram falta de infraestrutura segura, incluindo saneamento de meio (casas de 

banho) nas escolas. 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. 

• Prestação de serviços de apoio psicossocial nas escolas e comunidades de Mossuril e fornecimento de 

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

• Os informantes-chave da Educação destacaram a reabilitação urgente de latrinas em todas as escolas 

afectadas. 

PROTECÇÃO 

Protecção Geral: 

Principais Constatações  

• A comunidade afetada relatou falta de iluminação e a necessidade de reforçar a segurança 

por meio de força policial 

• A falta de proteção de segurança dentro e ao redor das comunidades aumentou o risco de 

violência contra as mulheres. 

• As mulheres indicaram falta de kits de dignidade; 

 

Protecção da criança: 

Principais Constatações  

• Em Mossuril Sede, as comunidades afectadas relataram que algumas crianças são obrigadas a trabalhar para 

fornecer alimentos a família e outros bens devido à situação actual. 

• O informante-chave relatou quatro crianças levemente feridas pelo ciclone Gombe no distrito de Mossuril. 

• Entre as mulheres, a segurança foi identificada como a principal preocupação de proteção contra violência. 
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• Os homens destacaram as preocupações em torno da violência doméstica e a necessidade de mais serviços 

de policiamento e proteção. 

Recomendações:  

• Fornecimento de kits de dignidade. 

• 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. 

 


