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VISÃO GERAL: 
 

No dia 14 de Março de 2019, o Ciclone Tropical IDAI, de Categoria 4, atingiu a área próxima da Cidade 

da Beira com ventos fortes (180 - 220 km/h) e chuvas intensas (mais de 200 mm em 24 horas) nas 

províncias de Sofala, Manica, Zambézia, Tete e Inhambane. O impacto do mau tempo foi 

particularmente devastador por ter chegado em três vagas: no início de Março, o sistema de baixa 

pressão causou inundações na Zambézia e em Tete; em meados de Março, o Ciclone IDAI atingiu a 

cidade portuária da Beira, onde vivem cerca de 500.000 pessoas e, finalmente, no fim de semana de 

16 e 17 de Março, trouxe chuvas torrenciais em várias áreas, provocando o transbordo de rios, com as 

águas das cheias a atingirem cerca de dez metros.  A tempestade atravessou as províncias de Sofala, 

Manica, Tete e Zambézia, tendo as cheias subsequentes afectado alguns distritos na província de 

Sofala, enquanto os ventos fortes atingiram a província de Manica.  Estima-se que 3.000 km2 de terra 

tenham sido afectados por inundações, com mais de 715.000 hectares de áreas de cultivo submersos 

e danos generalizados a infra-estruturas importantes. A partir de 15 de Abril de 2019, mais de 70.000 

pessoas estavam abrigadas em centros de alojamento temporários nas quatro províncias (INGC, 15 

de Abril de 2019). 

Logo após a tempestade, foram realizadas avaliações aéreas rápidas para obter uma panorâmica 

geral da escala e a gravidade da crise, bem como para informar a tomada de decisões operacionais 

imediatas sobre as áreas que têm prioridade de resposta. Um Grupo de Trabalho de Avaliação (GTA) 

foi constituído, formado pela Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do 

Crescente Vermelho (IFRC), OCHA, organizações humanitárias, pontos focais dos clusters e o 

Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC). Com base em levantamentos de avaliação 

aérea, bem como nas informações dos funcionários do governo e parceiros, o GTA desenvolveu um 

plano para realizar as Avaliações Rápidas Multissectoriais (ARM) em 14 distritos, que foram 

considerados como áreas de alta prioridade. A ARM teve como foco localidades fora dos campos e 

centros de acomodação, já que estes foram cobertos por outras avaliações, inclusive a Matriz de 

Monitoramento de Deslocamento (DTM, pela sigla em inglês). 

O formulário da ARM usado para as avaliações existia antes do Ciclone, tendo sido desenvolvido pelo 

CENOE com o apoio da Equipa Humanitária Nacional. Depois da chegada do Ciclone IDAI, o 

questionário foi actualizado com as contribuições de grupos e do INGC para adaptar o questionário 

da ARM à resposta atual. A ARM visa fornecer uma compreensão partilhada do impacto do Ciclone 

IDAI e das cheias resultantes nos distritos mais atingidos das províncias de Sofala e Manica, em 

Moçambique, que:     

·        Identifique as necessidades prioritárias da população afectada 

·        Identifique sectores prioritários para resposta por distrito 

·        Identifique áreas geográficas gravemente afectadas por distrito 

·        Apresente recomendações para sustentar decisões estratégicas sobre a mobilização de 

recursos e o planeamento da próxima fase de resposta. 

 

A recolha de dados foi efectuada entre 01 e 17 de Abril de 2019, cobrindo 14 distritos. Para a tomada 

de decisões operacionais em curso, os dados recebidos foram comparados com dados secundários, 

analisados e partilhados com o INGC e com os grupos de forma contínua ao longo do período de 

recolha. Os dados foram trabalhados sob a forma de perfis distritais, fichas informativas e acesso a 

conjuntos de dados limpos e anónimos, que se encontram anexados a este relatório. Depois que 

todos os dados foram recolhidos e limpos, um workshop foi realizado no dia 19 de Abril para validar 



  

as conclusões do relatório e discutir como apresentar as conclusões para informar e dar prioridade à 

resposta humanitária para avançar.  

Limitação inicial1 

 

Os dados que formam a base deste relatório foram recolhidos através de entrevistas com 

informadores-chave (IC) ao nível da localidade/povoação e agregados a nível distrital. Deu-se 

prioridade às localidades/povoações com grandes amostras populacionais e procurou-se uma ampla 

representação geográfica.  

No entanto, foi difícil avaliar as áreas de difícil acesso e, como tal, as conclusões podem não se 

aplicar a todas as áreas inacessíveis na altura da avaliação, embora tenham sido realizadas 

entrevistas por telefone com comunidades de difícil acesso, na medida do possível. Note-se que as 

conclusões são meramente indicativas - baseadas em 25 porcento, ou menos, das 

localidades/povoações em cada Posto - e por isso, não devem ser consideradas como 

representativas de todo o Distrito. 

A natureza das entrevistas com informadores-chave apresenta limitações inerentes, tais como as 

variações na qualidade e precisão dos dados recolhidos. Além disso, os informadores-chave podem 

não ter conhecimento das necessidades enfrentadas por grupos específicos da população e podem 

não ter capacidade para representar inteiramente a situação numa localidade/povoação. 

Ao ler este perfil, tenha em consideração que a situação está sujeita a alterações frequentes e que 

podem ocorrer mudanças significativas nos próximos dias durante as fases iniciais de uma resposta 

de emergência. Portanto, a exatidão e utilidade da informação em causa diminuirá ao longo do 

tempo.2 

A ARM não recolheu dados específicos de nutrição. Devido à limitação de tempo, não foi possível 

identificar especialistas em nutrição para entrevistar os informadores-chave em número aceitável de 

localidades.  

 

VISÃO GERAL DA RESPOSTA E COORDENAÇÃO 

A resposta humanitária em Moçambique é liderada e coordenada pelo Governo através do Instituto 

Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) apoiado por mecanismos de coordenação emergencial. 

Este é apoiado pela Equipa Humanitária Nacional (Humanitarian Country Team, HCT), que é composta 

por agências das Nações Unidas, doadores, organizações internacionais e ONGs e Consórcios de 

ONGs. A HCT é apoiada a nível operacional por um Grupo de Coordenação Intersectorial (Inter-Cluster 

Coordination Group, ICGG). Os membros da HCT implementam diversas actividades entre grupos e 

sectores nos distritos afectados pelos desastres.  

Para responder ao Ciclone IDAI (ventos, chuvas e cheias de grande magnitude), a nível provincial, o 

Governo activou três centros de coordenação designados Centros Operativos de Emergência (COE) 

na Beira (Província de Sofala), Chimoio (Província de Manica) e Quelimane (Província da Zambézia). 

Para complementar os trabalhos desses centros, foram activadas bases operacionais avançadas 

adicionais durante o período dessa avaliação, em Nhamatanda e Búzi. Parceiros humanitários 

estabeleceram presença em cada uma dessas localidades para facilitar a coordenação operacional e 

apoiar a resposta liderada pelo Governo.  

                                                           
1 Favor consultar a metodologia no anexo 1 para mais detalhes.  
2 Por favor referir-se à secção Metodologia para explicações mais aprofundadas das limitações. 



  

Para dinamizar as actividades de resposta em apoio aos esforços do Governo, o Comité Permanente 

Interagências (Inter-Agency Standing Commitee, IASC) activou uma ampliação do Sistema 

Humanitário no dia 22 de Março de 2019 juntamente com 10 clusters. Muitas organizações enviaram 

pessoal e bens adicionais, e a presença operacional aumentou de 20 organizações, na altura em que 

o Plano de Resposta Humanitário foi revisto, no dia 26 de Março de 2019, para 188 agências das 

Nações Unidas, ONGs nacionais e internacionais, prestando serviços em 67 distritos nas áreas de 

Saúde, Protecção, Abrigo, Segurança Alimentar, Educação, Logística, Coordenação de Campo e 

Gestão de Campo, Nutrição e Telecomunicações até a altura em que este relatório foi escrito. 

De acordo com a OCHA, até o dia 14 de Abril, 1.100.000 pessoas receberam ajuda em alimentos; 

907.000 receberam água potável; 29.000 pessoas foram assistidas com abrigo e bens não 

alimentares; 10.500 crianças foram testadas para verificar desnutrição; 1.400 pessoas foram 

resgatadas; e pelo menos 9.800 kits escolares foram distribuídos.   

Várias avaliações humanitárias foram realizadas desde o início da crise, incluindo avaliação aérea, 

sensoriamento remoto e avaliações rápidas de necessidades. Para uma lista abrangente, consulte o 

registo de avaliação. 

ÂMBITO E ESCALA 

 
 

O impacto do ciclone e das cheias foi devastador para a vida das pessoas. O desastre causou a perda 

de vidas, a destruição generalizada de infra-estruturas e abrigos, bem como a interrupção dos 

serviços essenciais, mercados e meios de subsistência. Os efeitos secundários do desastre incluíram 

a deslocação de milhares de pessoas, bem como os surtos de doenças infecciosas, incluindo diarreia 

aquosa aguda/cólera. Os efeitos do ciclone e das cheias foram os mais impactantes devido a 

vulnerabilidades preexistentes, caracterizando as regiões atingidas que foram atingidas novamente, 

sendo que Moçambique encontra-se na classificação 180 dos 189 Países do Índice de 

Desenvolvimento Humano 2018. 



  

Com base nas avaliações aéreas rápidas e estimativa global de pessoas necessitadas desenvolvidos 

para informar as operações humanitárias na primeira fase de resposta do Ciclone IDAI, a Avaliação 

Multissectorial Rápida (ARM) tem como objectivo os 14 distritos mais atingidos pelo ciclone IDAI e 

pelas cheias catastróficas subsequentes, para desenvolver uma compreensão mais profunda  da 

gravidade das necessidades humanitárias - tanto dentro de sectores como entre os mesmos - nas 

zonas urbanas e rurais. As conclusões da ARM fornecem uma imagem aprofundada das 

necessidades em 14 dos 38 distritos cobertos pelo Plano de Resposta Humanitário (HRP, sigla em 

inglês) e representam um subconjunto das necessidades globais nas zonas atingidas pelas cheias e 

pelo ciclone. Estes distritos foram seleccionados pelo facto de terem sofrido as perdas e danos mais 

graves decorrentes do ciclone e das cheias. 

De acordo com a ARM, cerca de 948.199 pessoas: 502.545 mulheres adultas, 445.653 homens 

adultos, 156.453 raparigas com menos de 5 anos, 164.038 rapazes com menos de 5 anos, 41.721 

mulheres idosas (60+) e 37.928 homens idosos (60+) foram afectadas pelo ciclone e pelas cheias 

nos distritos abrangidos pela avaliação, de 2.738.572 pessoas (Instituto Nacional de Estatística 2017) 

que vivem nessas zonas.  Entre essas pessoas, estima-se que 759.879 precisam de ajuda urgente, 

incluindo: 402.736 mulheres adultas, 357.143 homens adultos, 125.380 meninas com menos de 5 

anos, 131.459 meninos com menos de 5 anos, 33.435 mulheres idosas (60+), 30.395 homens idosos 

(60+). 

 

Número de pessoas afectadas e necessitando de assistência urgente por género e faixa etária nos 

14 distritos avaliados3 

 

 

 

                                                           
3 Para mais detalhes sobre a metodologia para determinar o número de pessoas afectadas e precisando de 
assistência, consulte o anexo 1.  



  

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
 

Perfil geográfico das áreas cobertas 
 

No geral, os dados foram recolhidos através de 245 entrevistas a um total de 488 informadores-chave 

em 188 localidades e 38 Postos Administrativos distribuídos por 14 distritos nas províncias de 

Manica e Sofala entre os dias 1 e 17 de Abril de 2019. A população total nos 14 distritos abrangidos 

pelo processo da ARM é de 2.738.572 pessoas incluindo: 1.451.443 mulheres adultas, 1.287.129 

homens adultos, 451.864 meninas menores de 5 anos, 473.773 meninos menores de 5, 120.497 

mulheres idosas (+60) e 109.543 homens idosos (+60) (Instituto Nacional de Estatística 2017). 

 

As duas províncias foram escolhidas com base nas avaliações iniciais que as identificam como as 

mais afectadas pelo ciclone. As províncias foram avaliadas com uma cobertura relativamente 

uniforme: 44 por cento dos locais avaliados estão em Manica e 56 por cento em Sofala. As áreas 

avaliadas foram desenvolvidas numa mistura de áreas rurais e urbanas, com 72 por cento dos locais 

avaliados classificados como rurais pelo Instituto Nacional de Estatística de Moçambique. 

 

Pelo menos 34 por cento dos locais avaliados na província de Sofala são urbanos, em comparação 

com o 21 por cento em Manica. As fronteiras entre as áreas rurais e urbanas são fluidas. No entanto, 

um quarto dos bairros das cidades avaliadas estão localizados em áreas rurais. As perdas de 

produção foram relatadas em 72 por cento dos locais urbanos. 

 

A maioria dos locais avaliados (57 por cento) foram definidos como aldeias pelos entrevistados. 

Porém, um 26 por cento dos locais avaliados foram definidos como Bairros. Em ambas províncias, 76 

por cento dos locais foram relatados como afectados pelo ciclone e pelas inundações. É possível que 

tenha havido algum mal-entendido em torno da terminologia usada em português e que as 

inundações fossem entendidas como sinônimo de chuva. 

 
De acordo com os resultados da ARM, as principais preocupações prioritárias de pessoas que 

precisam de ajuda urgente estão relacionadas com questões de insegurança alimentar, saúde e 

abrigo, juntamente com o pouco acesso à água e ao saneamento, na maior parte das vezes os dois 

problemas em combinação. 

 

Segurança alimentar e meios de subsistência 
 

 

 

 

Alimentos relatados como prioridade principal em 72% dos locais avaliados 

Agricultura relatada como prioridade principal em 37% dos locais avaliados 
 

A alimentação foi a prioridade ou preocupação comunitária mais citada nos locais avaliados, sendo 

considerada uma das principais preocupações em mais de 77 por cento dos locais. A segurança 

alimentar e a agricultura, que devem ser entendidas como apoio de longo prazo aos meios de 

subsistência e à agricultura, e não à assistência imediata, foram a quarta prioridade mais citada, 

relatadas em um terço dos locais avaliados. 



  

 

De facto, esta catástrofe ocorreu perto do período de colheita, um momento crucial na época agrícola 

da zona central de Moçambique, aumentando os prejuízos causados pelo ciclone e pelas cheias às 

áreas agrícolas e equipamentos pesqueiros e aos barcos para as comunidades ao longo da linha 

costeira. Antes do ciclone, Manica e Sofala eram o celeiro de Moçambique, produzindo 

aproximadamente 25 por cento da produção nacional de cereais. A maioria dos agricultores relatou a 

perda de todas ou grandes porções das suas reservas de sementes, bem como as colheitas 

permanentes que estavam prestes a colher quando a tempestade atingiu (FAO 12/04/2019). Pelo 

menos 715.378 hectares de terra cultivada foram inundados (INGC, 17/04/2019), com perdas de 

colheitas relatadas em todos os distritos afectados, juntamente com as perdas de gado. A 

disponibilidade de alimentos, bem como a acessibilidade dos alimentos, diminuiu, e as pessoas em 

algumas comunidades reduziram as suas refeições por dia de três para uma para lidar com a falta de 

alimentos (WFP, INGC, RUBICON, OCHA, NATAN, Medair, MTI, FH 2019). A maioria dos deslocadas 

nos centros de acomodação na Beira relataram alimentos como a necessidade prioritária nas duas 

semanas após o ciclone (DTM 26/03/2019). 

 

Apesar de ser o celeiro do país, tanto Manica como Sofala sofriam de insegurança alimentar crónica 

antes da crise. As projecções do IPC de Janeiro a Março de 2019 estimam que 888.721 pessoas 

vivem na província de Sofala (38 por cento da população) e 592.483 pessoas que vivem na província 

de Manica (31 por cento da população) estavam no IPC Fase 2 (Stress) ou superior. Os níveis de 

insegurança alimentar pré-crise eram mais graves em Manica, com 47.781 pessoas no IPC Fase 3 

(Crise) e 47.781 no IPC Fase 4 (Emergência). Nenhum IPC Fase 4 foi relatado em Sofala, e 22.218 

pessoas estavam no IPC Fase 3 (IPC Info 09/2018). Os dados actuais do IPC para as províncias de 

Sofala e Manica não foram actualizados, tendo em conta que o processo de avaliação do IPC nas 

regiões centrais deverá começar em breve, com base nos planos pré-ciclónicos que priorizam as 

regiões norte e sul mais atingidas pela seca. É provável que a situação tenha piorado no rescaldo do 

ciclone, devido a uma combinação de perdas de colheitas, escassez de alimentos e aumentos de 

preços nos mercados. 

 

O sector agrícola, que emprega mais de 80 por cento da força de trabalho de Moçambique e 

representa 31,8 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), tem sido altamente afectado, com os 

pequenos agricultores (99 por cento do sector agrícola), particularmente atingidos. As mulheres em 

Moçambique desempenham um papel crítico na produção agrícola, fornecendo mão-de-obra para 

apoiar a produção de culturas alimentares e também apoiando a produção de culturas de rendimento. 

Ao mesmo tempo, as mulheres continuam sendo os principais cuidadores. Com a carga de cuidados 

provavelmente aumentada após o ciclone e as inundações, as mulheres podem ter diminuído a sua 

produção agrícola, aumentando ainda mais a insegurança alimentar. Isto é particularmente 

preocupante, dado que as mulheres são frequentemente os membros mais pobres da população rural 

(IFAD). 

 

Uma rápida avaliação remota conduzida pelo Banco Mundial descobriu que as perdas agrícolas foram 

estimadas entre US$141 e US$258 milhões, e 715.278 hectares de terras agrícolas foram afectadas 

(INGC), incluindo metade da produção de cereais que foi perdida (FAO 12/04/2019, Club of 

Mozambique 04/11/2019, IIED 2016). Com a segunda época de sementeira (chamada de estação fria 

ou de inverno) que termina em Abril com a colheita em Julho, actualmente em curso nas áreas 

afectadas, a disponibilidade e distribuição de sementes será um factor crucial na resposta (FAO 

12/04/2019). No entanto, a janela para a sementeira foi muito curta, e a combinação com a 

disponibilidade limitada de sementes certificadas de boa qualidade e o acesso limitado a terras 

agrícolas limitará a produção, especialmente para milho e feijão. 

 

Pelo menos 87 por cento dos locais relataram que as terras cultivadas foram inundadas 



  

imediatamente após a crise. No momento da recolha de dados, as áreas agrícolas estavam 

inundadas na ordem de 59 por cento dos locais. A perda de colheitas e animais relatada foi 

substancial na grande maioria dos locais avaliados, independentemente da província ou da sua 

localização urbana / rural. 87 por cento destes locais declararam que algumas culturas (ou dinheiro 

ou culturas de subsistência) foram perdidas devido ao ciclone: 92 por cento nas áreas rurais e 72 por 

cento nas áreas urbanas. Dos locais que relataram perdas nas colheitas, 82 por cento indicaram que 

a maior parte ou a totalidade da colheita foi perdida. Além disso, 94 por cento dos locais relataram ter 

perdido animais, incluindo 100 por cento em Manica, 89 por cento em Sofala; 96 por cento nas áreas 

rurais e 86 por cento nas urbanas. As proporções de animais perdidos foram relativamente baixas, 

com a ARM constatando que apenas alguns locais foram relatados, excepto para aves de capoeira. 

De facto, 34 por cento dos locais com animais perdidos relataram ter perdido a maioria ou todas as 

suas aves. Antes do ciclone, o número de animais era relativamente pequeno. Actualmente, não há 

informações suficientes sobre a saúde animal, bem como o impacto sobre os serviços veterinários. 

 

 

 

 

As infra-estruturas de pesca, incluindo barcos e equipamentos de pesca, foram destruídas e 

danificadas pelo ciclone e pelas cheias (FAO, 12/04/2019). A pesca foi relatada como praticada em 

27 por cento dos locais avaliados em Sofala e 14 por cento em Manica. 20 por cento dos locais em 

Sofala relataram ter perdido algum equipamento de pesca, e 9 por cento o fizeram em Manica. Os 

esforços de avaliação da pesca feita pela FAO alertaram a OMS e outras agências e actores das 

Nações Unidas para as necessidades urgentes das comunidades costeiras remotas a norte da Beira, 

que sofreram o impacto direto do Ciclone IDAI. A avaliação levantou a importância do acesso aberto a 

essas regiões, que se limitou às operações aéreas e às operações de pesca da FAO, em colaboração 

com o Departamento Regional de Pesca do Governo. 

 



  

 

Saúde 

 

 

 

 

Saúde relatada como prioridade principal em 59% dos locais avaliados 
 

De acordo com a Avaliação Rápida Multissectorial (MRA), a saúde foi a segunda prioridade ou 

preocupação da comunidade mais citada nos locais avaliados. Mais de metade das localidades 

consideraram ser uma das suas principais preocupações. 

 

Dados disponíveis na literatura demostram que o sector da saúde é um dos mais vulneráveis aos 

eventos climáticos extremos, os quais causam danos severos nas infra-estruturas e recursos 

humanos sanitárias, afectando seriamente a prestação de serviços essenciais de saúde. Por outro 

lado, aumentam o risco de ocorrência de doenças de origem hídrica tais como doenças diarreicas, 

doenças transmitidas por vetores como a malaria, trauma, desnutrição e distúrbios de foro 

psicológico, exigindo que esforços para o provisão e restabelecimento dos serviços essenciais de 

saúde sejam imediatos.  

 

Vários factores tornam o sector da saúde em Moçambique uma prioridade no período pós-ciclone, 

dentre eles o facto do país ocupar a terceira posição entre os mais afectados pela Malária (WMR 

2018), a desnutrição representar um problema importante com uma prevalência de 43 por cento 

(SETSAN 2013), a ocorrência de focos de cólera em algumas regiões do país e a elevada prevalência 

do HIV (IMASIDA 2015). 

 

O ciclone IDAI poderá comprometer em grande medida vários dos ganhos alcançados pelo sector de 

saúde. Por exemplo, Moçambique registou nos últimos anos progressos no acesso aos cuidados de 

saúde que incrementaram para os actuais 68,2% (IOF, INE), reduziu a taxa de mortalidade infantil de 

106 para 69 por 1000 nados vivos entre 2006 e 2011 (IDS 2011), aumentou o rácio de médicos por 

100.000 habitantes de 4.0 par 7.7 entre 2007 e 2015 (PNDRH) e expandiu em larga escala  a rede 

sanitária (MISAU, 2018), os quais poderão registar significativos retrocessos.  

 

O Ciclone teve um impacto devastador no sector da saúde, tendo resultado na deterioração da 

situação de saúde de um número elevado de indivíduos, morte de pelo menos 603 pessoas e 

ferimento de outras 1.642, as quais necessitaram de atenção médica imediata (Health Cluster 

Bulletin11/04/04). Por outro lado, foram destruídas ou danificadas 93 infra-estruturas sanitárias nas 

províncias de Sofala e Manica (INGC, 17/04/2019).  

 

A ARM revelou que em todos os locais avaliados, 63 por cento reportaram ter acesso a serviços de 

saúde em áreas próximas, seja ele um posto de saúde, um centro de saúde, um hospital, um centro de 

tratamento da cólera ou uma equipa médica de emergência. De acordo com as informações 

reportadas, 26 por cento destes sofreram danos nas infra-estruturas relacionados com o Ciclone, 21 

por cento enfrentaram um agravamento na disponibilidade de equipamentos essenciais, 26 por cento 

um agravamento na oferta de suprimentos essenciais de saúde (tais como medicamentos), e 1 por 

cento uma deterioração na situação na disponibilidade de recursos humanos.  Embora os danos às 

instalações de saúde tenham sido relatados em áreas urbanas, o acesso aos serviços de saúde 

pareceu melhor em comparação com as áreas rurais, devido à presença de unidades de saúde 



  

maiores, mais pessoal e relatos de suprimentos sendo reabastecidos após o Ciclone. (Medair, 

Medical Team International, PMA, INGC, African Parks, 2019). 

 

 

 
 

O Ciclone resultou na deslocação de um número elevado de populações, agravou significativamente 

as condições de saneamento e o acesso a água potável, criando condições favoráveis para a 

ocorrência de doenças hídricas particularmente a cólera. A 27 de Março, o MISAU confirmou um surto 

de cólera nos distritos da Beira, búzi, Dondo e Nhamatanda, incrementando a pressão sobre o sector 

de saúde, que juntamente com os seus parceiros imediatamente mobilizou e implementou uma 

resposta efectiva, que incluiu uma campanha de vacinação que iniciou em 4 de Abril. Segundo o 

Boletim de Saúde, do dia 17 de Abril, o total de casos de cólera suspeitos atingiu um número de 6.075 

pacientes com oito mortes. 

 

Alem da cólera, em todos os locais avaliados foram relatadas várias doenças como malária, diarreia 

aquosa aguda, desnutrição e doenças respiratórias agudas. Como a grande maioria dos entrevistados 

dos informantes-chave não era profissional de saúde, não foi possível recolher mais detalhes. Outras 

avaliações devem ser realizadas para determinar a situação real. 

 

A prevalência do HIV em Moçambique está entre os níveis mais altos do mundo (ONUSIDA, 2017) e 

supõe-se que o acesso ao tratamento antirretroviral tenha sido afectado pela crise. De acordo com os 

profissionais de saúde entrevistados (25 por cento dos locais avaliados) no momento da recolha de 

dados, as Infecções de Transmissão Sexual (ITS) foram relatadas em 61 por cento das comunidades, 

enquanto as mulheres tiveram acesso a saúde sexual e reprodutiva em apenas 78 por cento dos 

locais avaliados.  

 

http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2017/march/20170307_mozambique


  

 

Abrigos 

 

 

 

 

Abrigo relatado como uma prioridade fundamental em 54% dos locais 

avaliados 
 

O Ciclone IDAI causou enormes danos às casas e infra-estruturas nos distritos avaliados, a maioria 

dos danos às casas reportados pelo INGC registaram-se na cidade da Beira, devido à proximidade da 

trajetória do ciclone e à sua localização na costa. A cidade de Chimoio reportou um número menor de 

edifícios afectados, apesar da percentagem total de casas de construção precária ser maior neste 

local (INGC 10/04/2019). Um grande número de casas danificadas foi relatado a partir dos distritos 

rurais na trajectória do ciclone, como em Dondo, Nhamatanda e Gondola. Também o distrito de 

Sussundenga, afectado pelo ciclone, mas com velocidades do vento muito inferiores, registou um 

número bastante elevado de casas danificadas (INGC 10/04/2019). A maioria das casas nos distritos 

rurais é de material precário com paredes e materiais não duráveis para telhados (matope e cobertura 

de palha), tornando-as mais vulneráveis a danos em caso de ventos fortes ou cheias (INE 2013). Isto 

é confirmado pela recolha de dados primários do ARM, onde as principais causas de danos aos 

edifícios relatados a partir dos locais avaliados foram o ciclone e as cheias. No geral, 70 por cento 

dos locais relataram que as casas foram inundadas e 44 por cento que as casas ainda estavam 

inundadas no momento da avaliação. 

 



  

 

Em quase três quartos dos locais avaliados, pelo menos algumas casas / residências particulares 

foram supostamente destruídas e três quartos dos locais avaliados relataram pessoas sem abrigo. 

Na maioria dos casos (59 por cento dos locais avaliados), pelo menos alguns membros da 

comunidade estão a dormir fora, facto confirmado em 68 por cento dos assentamentos avaliados na 

província de Sofala. 

Apesar da grande parte do foco imediato do Ciclone Idai ter sido em pessoas que vivem em locais 

coletivos - com cerca de 70.000 pessoas permanecendo nesses locais no momento da avaliação - a 

ARM descobriu que o apoio da comunidade para pessoas sem abrigo era generalizado nas áreas 

avaliadas, como se relatou que algumas pessoas sem seus próprios abrigos moravam com famílias 

de acolhimento em mais da metade dos locais avaliados. Outros 20 por cento dos locais avaliados 

relataram populações vivendo em prédios públicos. No geral, as áreas urbanas relataram níveis mais 

altos de deslocamento por meio da ARM, tanto em relação aos deslocados que vivem em prédios 

públicos quanto em relação aos deslocados acolhidos pela comunidade. Embora não verificado 

através da ARM, isso pode ser devido a pessoas de áreas rurais que buscam refúgio em áreas 

urbanas logo após a tempestade, bem como várias operações de busca e salvamento transportando 

pessoas de áreas rurais para áreas urbanas, após a qual as suas famílias se juntaram a eles. 

Enquanto na maioria das localidades avaliadas, menos de 25 por cento da população tem acesso à 

electricidade por mais de 6 horas por dia, o problema é significativamente pior nas áreas rurais, como 

mostra o gráfico acima. No entanto, combustível / lenha / carvão estava disponível para cozinhar em 

74 por cento dos locais avaliados, incluindo 78 por cento dos locais rurais avaliados. A electricidade 

na Beira foi parcialmente restaurada duas semanas após o ciclone, embora noutras áreas, como a 

Dombe, as instalações de saúde estivessem a funcionar sem energia. (UNICEF 29/03/2019). 

Escassez de energia e interrupções têm um impacto específico sobre as mulheres, pois as mulheres 

são responsáveis pela coleta de lenha e outras fontes de combustível (Banco Mundial, 2012). Durante 

os períodos de grande demanda, as mulheres são forçadas a percorrer distâncias cada vez maiores 

para obter lenha e outros combustíveis ou pagar preços mais elevados, aumentando potencialmente 

a sua exposição à violência baseada no género. 

 



  

 

Água, saneamento e higiene (WASH) 

 

 

 

 

A água é relatada como uma prioridade principal em 32% dos locais avaliados 

Saneamento relatado como prioridade principal em 9% dos locais avaliados 

 

O ciclone e as cheias tiveram um impacto severo nas condições de saneamento que já eram frágeis 

antes da calamidade. De acordo com a última linha de base feita pelo governo em 2015, apenas 27 

por cento das famílias tinham acesso a saneamento básico a nível nacional. A situação de 

saneamento é particularmente desafiadora nas áreas rurais, onde esse percentual cai para 13 por 

cento (Inquérito ao Orçamento Familiar 2015). Nas áreas avaliadas, as localidades declararam a 

defecação ao ar livre como a principal prática de defecação em 46 por cento dos locais avaliados 

após o desastre, em comparação com 23 por cento antes do desastre. A prática de fecalismo a céu 

aberto aumentou nas duas províncias, tanto no meio rural como urbano, mas particularmente em 

Sofala e nas áreas rurais. 

Porque as mulheres em Moçambique são as principais responsáveis pela recolha, manuseamento, 

gestão, armazenamento e tratamento da água (CARE 2019), estes desenvolvimentos colocam 

desafios específicos para as mulheres. As raparigas em Moçambique já tinham enfrentado um risco 

acrescido de violência baseada no género e confrontos com animais selvagens durante a seca (CARE 

2016), e esperasse que riscos semelhantes sejam associados à redução do acesso à água devido a 

esta crise. Além disso, 52 por cento dos locais avaliados relataram falta de privacidade para mulheres 

e meninas enquanto se lavavam ou defecavam, aumentando os riscos de violência baseada no 

género. Finalmente, o acesso a produtos de higiene menstrual tornou-se um desafio, com a redução 

do dinheiro das famílias e reservas de alimentos, tornando mais difícil para as mulheres comprar os 

produtos necessários (CARE 2019). 

O acesso à água potável já era limitado antes da crise. Apenas cerca da metade das famílias (56 por 

cento) em todo o país tinham acesso a fontes de água seguras de acordo com o Inquérito ao 

Orçamento Familiar 2015. Nas áreas avaliadas, 65 por cento dos locais contavam com fontes de água 

não seguras como principais fontes de água. No entanto, apenas 4 por cento das localidades teriam 

mudado sua água principal para uma não potável após o ciclone. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VLiz1S84UUy9tqp5it8QTBo2LxIn4eyz
https://reliefweb.int/report/mozambique/care-rapid-gender-analysis-commitment-addressing-gender-and-protection-issues
https://www.care-international.org/files/files/El_Nino_Mozambique_Report_final.pdf
https://www.care-international.org/files/files/El_Nino_Mozambique_Report_final.pdf
https://reliefweb.int/report/mozambique/care-rapid-gender-analysis-commitment-addressing-gender-and-protection-issues
https://washdata.org/
https://washdata.org/


  

A dependência de fontes de água não seguras está especialmente relacionada ao facto de que o 

tratamento doméstico de água não foi relatado como uma prática generalizada. Em 71 por cento dos 

locais avaliados, menos da metade da população tratou a água para torná-la mais segura para beber. 

No entanto, os resultados sugerem que o tratamento da água é maioritariamente influenciado por 

práticas preexistentes, em vez do impacto do ciclone / cheias. 

Em 34 por cento dos locais avaliados, a disponibilidade de água diminuiu desde a crise. Para lidar 

com isso, foi relatado que os locais adotam uma variedade de mecanismos de adaptação, incluindo 

fontes de água menos preferidas para cozinhar e lavar (relatado em 27 por cento dos locais avaliados 

que viram uma diminuição na água potável após o ciclone), reduzir a água. (31 por cento) e recolher 

água em uma fonte localizada mais longe do que a fonte habitua (27 por cento). 

O acesso à higiene foi avaliado como sendo muito limitado. Em 28 por cento dos locais, o acesso a 

sabão foi relatado como inferior no rescaldo da crise. Questões com sabonetes dificultam práticas de 

higiene adequadas, em 26 por cento desses locais relatam que as pessoas não são capazes de lavar 

as mãos com sabão em momentos críticos, como antes de preparar a comida / depois de ir à casa de 

banho. 

O impacto do ciclone na situação de WASH é um dos fatores que contribuíram para a rápida 

disseminação de doenças transmitidas pela água e, particularmente, o surto de diarreia aguda / 

Cólera no rescaldo da crise. A 15 de Abril, 5.897 novos casos de cólera foram relatados (consulte a 

seção Saúde para obter mais detalhes) (OCHA 15/04/2019).  

 

Educação 

 

 

 

 

Educação relatada como prioridade principal em 21% dos locais avaliados 
 

Globalmente, o ciclone/ cheias afectou 540 escolas (um total de 3.217 salas de aula parcialmente ou 

totalmente destruídas) em Manica e Sofala (INGC 10/04/2019). Os distritos rurais avaliados mais 

afectados foram Nhamatanda e Dondo, com respectivamente 105 de 149 e 58 de 86 escolas 

afectadas, seguidos de Gondola, com 46 de 94 escolas afectadas (INGC 10/04/2019, INE 2013). 

Devido à sua posição costeira, a cidade de  Beira teve 103 de suas 235 escolas afectadas, enquanto 

na zona urbana de Chimoio, situada no interior do país, apenas 9 de 77 escolas foram afectadas, de 

acordo com as informações reportadas como afectadas (INGC 10/04/2019, INE 2013).  

 

Mais do que a dimensão rural/urbana, as diferenças nos danos causados às infra-estruturas 

educativas parecem estar relacionadas com a sua localização em relação ao percurso e à velocidade 

do vento do ciclone. Em Búzi, onde ocorreram grandes inundações e ventos ciclónicos, foram 

reportados danos nas instalações escolares e a ausência de professores (PMA, INGC, Americares, 

Parques Africanos, DEMA, IsraAid 2019). 

 

Acredita-se que isto tenha consequências na frequência escolar dos estudantes, que no ensino 

secundário já era extremamente baixa nas províncias centrais, 25 por cento em Sofala e 30 por cento 

em Manica (UNICEF 2014). Em 18 por cento dos locais avaliados, de 25 por cento a 50 por cento das 

crianças (6-16 anos) não frequentavam a escola no momento da avaliação. Após o 

https://context.reverso.net/traducao/portugues-ingles/diarreia+l%C3%ADquida
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ROSEA_20190416_Mozambique_SitRep%2014_15%20April%20for%20upload.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13AB7n2e8gl4u9nm5BPLV1brWCzj8dtomum7uLL7U3Ss/edit#gid=190435190
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13AB7n2e8gl4u9nm5BPLV1brWCzj8dtomum7uLL7U3Ss/edit#gid=190435190
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13AB7n2e8gl4u9nm5BPLV1brWCzj8dtomum7uLL7U3Ss/edit#gid=190435190
https://sitan.unicef.org.mz/english/files/UNICEF%20SitAn%20FULL%2014%20EN_WEB.pdf


  

ciclone/inundação, mais de um terço dos locais avaliados destacaram que as duas principais razões 

pelas quais as crianças não estão a frequentar as aulas são a necessidade de ajudar a família e a 

perda de materiais escolares como livros e uniformes. Além disso, em crises anteriores em 

Moçambique, o uso do casamento infantil como uma estratégia de resposta negativa - para reduzir o 

número de pessoas dentro de um agregado familiar ou para receber dinheiro do dote - teve 

consequências diretas para a frequência escolar das meninas, uma vez que o casamento infantil está 

significativamente associado ao abandono escolar (CARE 29/03/2019). 

 

 

 

 

 

Em locais onde um profissional da educação esteve entre os informadores-chave, foi reportado que 

as latrinas e lavatórios das escolas primárias e também das escolas secundárias não funcionavam 

em 34 por cento dos locais avaliados. Os danos às instalações de água, higiene e saneamento nas 

escolas exacerbam o risco para os alunos nas áreas onde ocorreram surtos de diarreia aguda e 

cólera, especialmente em ambientes urbanos superlotados.   

 

 

Protecção 
 

 

 

 

 

 

Protecção geral 

O Governo de Moçambique identificou e registou 41.742 pessoas vulneráveis em comunidades 

afectadas (incluindo crianças, pessoas com deficiências, agregados familiares chefiados por 

mulheres, e pessoas idosas). (INGC,  19/04/2019) 

Deslocamento, destruição de infra-estruturas de serviços básicos, superlotação e condições não-

higiênicas depois do Ciclone IDAI levaram a um aumento nos riscos de protecção. 49 por cento das 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Regional-RGA-Cyclone-Idai-29032019.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ROSEA_20190415_Mozambique_SitRep%2013_14%20April%20.pdf


  

localidades avaliadas relataram um aumento nos níveis de preocupação relativos à segurança 

pessoal desde o ciclone/cheias (64 por cento em Sofala, 30 por cento em Manica e 44 por cento em 

áreas rurais, 49 por cento em áreas urbanas). Mais especificamente, a falta de polícia para prevenir o 

vandalismo, ataques e roubos, foi regularmente mencionada pelos informadores chave como uma 

preocupação. 

 

Os dados recolhidos indicam que a falta ou perda de documentos de identificação é um problema em 

mais de metade das localidades avaliadas (89 por cento em Sofala, 51 por cento em Manica e 72 por 

cento em áreas rurais, 71 por cento em áreas urbanas), o que pode dar origem a problemas e 

potenciais conflitos no que concerne a propriedade de terrenos e património. Questões de terrenos e 

propriedade também foram mencionados como uma preocupação por pessoas deslocadas pelo 

ciclone e pelas cheias. Por vezes, isto levou famílias a escolherem separar-se, ficando as mulheres e 

crianças mais jovens em centros coletivos, enquanto que os homens regressavam à aldeia de origem 

para “salvaguardar as suas propriedades” (UNHCR, 09/04/2019), aumentando os riscos de protecção 

enfrentados por mulheres e crianças. 

 

Embora a MRA não tenha recolhido informações sobre locais de hospedagem, o monitoramento da 

protecção mostrou um risco maior de segurança física à medida que a comunidade se muda dos 

centros de acomodação temporários para acampamentos. Dentro dos assentamentos, existem vários 

riscos como o direcionamento discriminatório da assistência, levando a um aumento das tensões 

entre a comunidade. Os acampamentos são abertos e não têm iluminação adequada, tanto nos locais 

como nas áreas vizinhas, colocando mulheres, crianças e pessoas vulneráveis, incluindo idosos e 

pessoas com deficiência, em risco elevado. 

A segurança fora das configurações do acampamento deteriorou-se à medida que fatores de 

estresse, como alimentos e abrigo, continuam a aumentar. A hostilidade aumentada é um factor de 

risco que se manifesta na forma de Violência Baseada em Gênero, dado que a maioria dos que 

recebem assistência em acampamentos são mulheres e provavelmente os agressores são homens 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/protection_monitoring_report_3.pdf


  

desempregados e desesperados dentro e fora dessas instalações. Informações inadequadas sobre 

quantidades de assistência e direitos criam espaço para abuso e exploração. Como as distribuições 

por parte de autoridades humanitárias, governo e contribuições privadas às vezes pareciam ad hoc, é 

difícil para as comunidades entenderem os padrões de assistência a que têm direito. Todos esses 

factores aumentam os riscos de protecção, tanto a nível familiar como comunitário, à medida que as 

pessoas tentam recuperar o acesso às suas propriedades danificadas ou esperam realocação em 

locais mais seguros (ACNUR 12/04/2019). 

 

Violência de Género 

A Violência de Género (VG) é um assunto constante em Moçambique, tendo um terço de todas as 

mulheres no país experienciado violência em alguma altura desde a idade dos 15 anos, e 12 por cento 

das mulheres relatando tendo sido forçadas a ter sexo em algum momento da sua vida. Entre as 

inquiridas sobreviventes de violência sexual, 59 por cento nunca procurou ajuda ou informou alguém 

(CARE, 29/03/2019). 

Preocupações de violência sexual iniciais evidenciadas no ARM estão associadas à vulnerabilidade 

económica e dizimação dos meios de subsistência relacionada. O ACNUR sinalizou o elevado risco de 

Violência de Género (VG) e abuso contra pessoas com necessidades específicas, tais como crianças 

não-acompanhadas, agregados familiares chefiados por mulheres, pessoas com deficiências e 

idosos, em locais de deslocamento sobrelotados (UNHCR 10/04/2019). As preocupações de 

protecção, incluindo o risco de violência sexual, tanto nos centros colectivos, como em casas 

pessoais, foram mencionados pelos informadores chave. Em campos e em localizações semelhantes 

a campos, o fornecimento insuficiente de água, as infra-estruturas de banho limitadas e o 

saneamento fraco estão a afastar as mulheres e raparigas das suas habitações, aumentando a sua 

exposição a violência de género e sexual (OCHA 26/03/2019). 

Cada um destes fatores aumenta o risco de exploração e abuso sexual, como evidenciado em 

relatórios recentes em que desastres, tais como secas e cheias, têm aumentado as dificuldades 

económicas de famílias de baixo rendimento e levado mais mulheres, e potencialmente raparigas, à 

prostituição. Mesmo antes da crise, raparigas Moçambicanas eram alegadamente exploradas para 

prostituição em bares, discotecas na beira da estrada e restaurantes, e a coação contra raparigas 

deslocadas ou migrantes para entrarem na indústria do sexo era alegadamente comum, 

particularmente na província de Manica. Moçambique é conhecido por ser um país de origem, trânsito 

e, em menor grau, de destino para crianças sujeitas a tráfico sexual (ECPAT e Rede de Crinca, 2018). 

 

Protecção infantil 

Assuntos de protecção infantil têm sido relatados em quase metade das localidades avaliadas, em 

particular na província de Sofala (61 por cento) e em áreas urbanas (52 por cento). Um terço das 

localidades avaliadas relatou casos de crianças separadas (54 por cento em Sofala, 21 por cento em 

Manica e 36 por cento em áreas rurais, 44 por cento em áreas urbanas) e casos de famílias chefiadas 

por crianças (46 por cento em Sofala, 22 por cento em Manica e 28 por cento em áreas rurais, 59 por 

cento em áreas urbanas). Para além disto, 24 por cento das localidades avaliadas relataram casos de 

crianças que não estão atualmente sob o cuidado de nenhum adulto (35 por cento em Sofala, 12 por 

cento em Manica e 17 por cento em áreas rurais, 43 por cento em áreas urbanas). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Regional-RGA-Cyclone-Idai-29032019.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Regional-RGA-Cyclone-Idai-29032019.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68969.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2018/07/Convention-on-the-Rights-of-the-Child-report-on-Sexual-Exploitation-of-Children-to-the-Committee-on-the-Rights-of-the-Child-Mozambique-English-2018.pdf


  

 

Os danos nas casas e nos meios de subsistência sugerem potenciais riscos de trabalho forçado, 

trabalho infantil, separação familiar e abuso, incluindo o risco de tráfico. Além do mais, casos de 

crianças forçadas a trabalhar para providenciar alimentos e outros bens, devido à situação atual, 

foram relatados em 30 por cento das localidades avaliadas. Isto é particularmente preocupante em 

áreas urbanas (50 por cento) e na província de Sofala (39 por cento), comparando com áreas rurais e 

com a província de Manica. Sofala também tinha uma incidência particularmente alta de trabalho 

infantil registada há 10 anos, com um valor estimado de 30 por cento das crianças a trabalhar (INE 

2008), enquanto que o Inquérito de Indicadores Múltiplos do Cluster de 2008 concluiu que, em todo o 

país, cerca de 22 por cento das crianças estavam a trabalhar, com uma proporção ligeiramente maior 

entre as raparigas (24 por cento). Na maioria das áreas avaliadas, serviços de referência, disponíveis 

para as crianças, permaneceram limitados em termos de abrangência e qualidade. 

Transversal 

Para terminar, pessoas com deficiências são habitualmente desproporcionalmente afectadas pelos 

desastres naturais, especialmente indivíduos com restrições de mobilidade. Mais de 1,600 pessoas 

ficaram feridas devido ao ciclone e às cheias (INGC, 17/04/2019), e houve relatos não verificados de 

pessoas estropiadas pelos detritos durante o ciclone, particularmente na cidade da Beira. No entanto, 

a falta geral de dados desagregados relativos a pessoas com deficiências demonstra que existe uma 

lacuna de informação na análise, e avaliações suplementares aprofundadas são necessárias para 

avaliar as necessidades. Deve-se notar, porém, que pouco mais de um terço das localidades avaliadas 

relatou casos de crianças que não tinham acesso a serviços devido a deficiências mentais ou físicas. 

As famílias relataram casos predominantes de trauma nos seus agregados familiares, os quais 

requerem serviços psicossociais e sociais, assim como cuidados especializados de saúde mental. 

Casos de assistência desigual a pessoas com necessidades específicas, a saber, idosos, deslocados 

e pessoas com doenças crónicas, como VIH, foram igualmente mencionados. 

Mais de 1 em cada 10 pessoas na Beira (16 por cento) vive com VIH (MSF, 12/04/2019), e é 

expectável que os danos nas instalações de saúde, tal como o deslocamento de pessoas com VIH, 

tenha impacto no acesso das mesmas a assistência e apoio, tornando o VIH uma questão 

intersectorial crítica na resposta à crise. As crianças que vivem com VIH são um grupo 

particularmente vulnerável. Moçambique é o terceiro país no mundo, depois da Nigéria e da África do 

Sul, com mais infecções de VIH pediátricas e, enquanto aproximadamente 62.5 por cento dos adultos 

portadores de VIH em Moçambique recebem tratamento, apenas 36 por cento das crianças com VIH 

beneficiam de tal serviço (UNICEF, 2014). 

 

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS3/Eastern%20and%20Southern%20Africa/Mozambique/2008/Final/Mozambique%202008%20MICS_Portuguese.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS3/Eastern%20and%20Southern%20Africa/Mozambique/2008/Final/Mozambique%202008%20MICS_Portuguese.pdf
https://reliefweb.int/report/mozambique/cyclone-idai-msf-teams-are-providing-urgent-medical-care-mozambique-zimbabwe-and
http://www.unicef.org.mz/en/our-work/what-we-do/hivaids/


  

MERCADOS 
 

Imediatamente depois do ciclone, os preços dos alimentos básicos gerais aumentaram o dobro, em 

particular arroz, farinha de milho e grãos de milho. Desde então, têm vindo a decrescer, em parte 

devido à reabertura das principais ruas que ligam Beira ao resto do país (FEWSNET 03/2019). A 

especulação de preços nos mercados foi relatada em alguns dos distritos rurais da província de 

Manica, enquanto que a tendência de especulação relativamente a preços de materiais de construção 

e materiais médicos foi relatada nos mercados da Cidade de Chimoio (INGC 10/04/2019). O aumento 

dos preços dos bens e a escassez de combustíveis também foram mencionados na área urbana de 

Nhamatanda (OCHA 25/03/2019). Desafios na preservação de produtos frescos devido à escassez 

de electricidade foram igualmente relatados em alguns mercados (INGC 10/04/2019, FEWSNET 

03/2019). 

De acordo com a ARM, 68 por cento das localidades tinham mercados parcialmente ou 

completamente funcionais na altura em que a avaliação foi feita, com localidades urbanas a registar 

82 por cento e as rurais 62 por cento. Quando questionadas se os preços de 3 bens (milho, ervilhas e 

sal) aumentaram desde o ciclone/cheias, 44 por cento das localidades avaliadas responderam que 

pelo menos um tinha aumentado. O sal foi o bem mais citado em termos de aumento de preço. 

Estima-se que perturbações do mercado, aumentos nos preços, escassez de alimentos, e 

impedimentos à livre circulação de bens sejam persistentes nos próximos meses (FAO 20/03/2019). 

 

COMUNICAÇÃO COM AS COMUNIDADES 

Fornecer informações e comunicar com as comunidades afectadas por um desastre causado por um 

fenómeno natural é parte integral da assistência humanitária. As necessidades de informação e 

comunicação da população devem ser devidamente consideradas durante a fase de reconstrução do 

desastre. De acordo com um Inquérito de 2017, 60 por cento da população de Moçambique não 

possuía telemóvel, e apenas 10 por cento eram utilizadores da Internet. A pesquisa sugere que esse 

acesso é ainda menor para as famílias rurais e mulheres (50 por cento dos homens possuem 

telefones celulares, em oposição a 32 por cento das mulheres) (Research ITC Africa 01/2019). No 

entanto, 88 por cento dos locais avaliados têm acesso à rede de telefonia celular. Ao comunicar-se 

com as comunidades em Sofala, o uso da Vodacom pode ser mais eficaz, em comparação com a 

Movitel em Manica; Ao comunicar-se com comunidades em ambientes rurais, a Movitel pode ser mais 

eficaz. Mais da metade dos locais avaliados relatou ter acesso à Internet, mas alguns informadores 

http://fews.net/southern-africa/mozambique/key-message-update/march-2019
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13AB7n2e8gl4u9nm5BPLV1brWCzj8dtomum7uLL7U3Ss/edit#gid=190435190
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ROSEA_20190325_Mozambique%20Floods_Flash_Update%239%20Final.pdf
http://fews.net/southern-africa/mozambique/key-message-update/march-2019
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13AB7n2e8gl4u9nm5BPLV1brWCzj8dtomum7uLL7U3Ss/edit#gid=190435190
http://fews.net/southern-africa/mozambique/key-message-update/march-2019
http://fews.net/southern-africa/mozambique/key-message-update/march-2019
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=MOZ
https://researchictafrica.net/wp/wp-content/uploads/2019/03/2019_After-Access_The_State-of-ICT-in-Mozambique.pdf


  

chave notaram que as respostas não indicam se a comunidade não tem telefones compatíveis com 

wifi ou se é na verdade um problema de rede. 

 

 

As estações de rádio, que são o principal meio de comunicação, particularmente nas áreas rurais, 

foram significativamente danificadas pelo ciclone e pelas cheias. No dia 4 de Abril, sete das 15 

estações de rádio comunitárias ainda não estavam funcionando nas áreas afectadas (MapAction, 

04/04/2019), sendo todas localizadas em Sofala, o que dificultava significativamente a transmissão 

de informações às comunidades afectadas. Em cerca de metade dos locais avaliados, as populações 

tiveram acesso às informações sobre a resposta ao ciclone e cheias assim como à assistência 

presente e futura. 

Finalmente, a inclusão de línguas locais na resposta é também crucial para garantir que as 

populações afectadas compreendam as informações recebidas: 54 por cento da população em 

Manica compreende português (44 por cento de mulheres) e 63 por cento em Sofala (52 por cento de 

mulheres) (INE 2017). O uso de materiais visuais também é crítico para a comunicação com as 

comunidades afectadas, dado aos baixos níveis de alfabetização nas áreas afectadas. A taxa global 

de alfabetização de Moçambique é de apenas 47 por cento, com a alfabetização feminina (28 por 

cento) muito abaixo da alfabetização masculina (60 por cento). Menos da metade da população 

concluiu o ensino primário e, entre aqueles que terminam, apenas 8 por cento fazem a transição para 

o ensino secundário (USAID, 28/02/2019). Com apenas metade da população alfabetizada, os meios 

de comunicação oral são favorecidos em Moçambique. Em particular, as transmissões de rádio em 

línguas locais são uma das principais fontes de informação (UNICEF). 

 

PRIORIZAÇÃO – INDICADORES DE SEVERIDADE (ÁREAS MAIS 

AFECTADAS POR DIFERENTES SECTORES) 

 

Locais que necessitam de assistência 

urgente, por sector (nos 14 distritos 

avaliados) 

 

Locais que necessitam de assistência 

urgente, por # de sectores  (nos 14 

distritos avaliados) 

  

 % geral de locais que 

necessitam de 

assistência urgente  

 (nos 14 distritos 

avaliados)  WASH Saúde Alimentos Abrigo 0 1 2 3 4 

Geral 38% 26% 66% 51% 10% 28% 39% 20% 4% 66% 

           

Manica 34% 38% 66% 49% 11% 26% 37% 20% 7% 66% 

Sofala 41% 17% 67% 53% 8% 29% 41% 20% 2% 67% 

           

Rural 39% 33% 77% 48% 5% 25% 43% 23% 5% 77% 

Urbana 32% 10% 46% 62% 22% 28% 32% 14% 4% 62% 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MA021_Language_Radio_v2-300dpi.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MA021_Language_Radio_v2-300dpi.pdf
http://www.ine.gov.mz/operacoes-estatisticas/censos/censo-2007/rgph-2007
https://www.usaid.gov/mozambique/education
http://www.unicef.org.mz/en/our-work/what-we-do/communication-advocacy-and-participation/


  

 

 

Embora o impacto do ciclone tenha sido sentido nas províncias de Manica e Sofala, tanto nas zonas 

rurais como urbanas, os dados da ARM indicam que o impacto foi mais grave nas áreas rurais. 

Verificou-se que mais de 70 por cento dos locais avaliados em áreas rurais precisam de assistência 

urgente em dois sectores ou mais, em comparação com 50 por cento dos locais urbanos avaliados. 

Embora não possa ser verificada pela ARM devido a restrições de acesso, esta descoberta é 

reforçada pelo fato de ainda existir mais de 50 locais rurais em Manica e Sofala que são difíceis de 

alcançar ou inacessíveis e onde as necessidades são consideradas particularmente graves, uma vez 

que as pessoas estão isoladas por mais de um mês. 

Grande parte dessa diferença é impulsionada pelas necessidades alimentares, com áreas rurais tendo 

30 por cento maior necessidade de assistência urgente do que áreas urbanas. A perda de gado e terra 

cultivadas (ARM, PMA, INGC, RUBICON, OCHA, NATAN, Medair, MTI, FH 2019) tem impactos 

particularmente pesados nas áreas rurais, em relação às áreas urbanas, onde os problemas de 

segurança alimentar normalmente surgem de mercados que não funcionam e interrupções na linha 

de suprimento. Apenas 4 por cento das localidades urbanas supostamente tinham mercados que não 

funcionavam, com quase 50 por cento operando em capacidade normal, em comparação com 23 por 

cento que não funcionavam nas áreas rurais. 

O cálculo de pessoas que necessitam de assistência urgente por sector está intimamente 

correlacionado com as prioridades humanitárias expressas pelos informadores-chave, especialmente 

quando desagregados por cenários. Diferentes prioridades nas localidades rurais e urbanas, 

expressas pelos informadores-chave, correspondem às tendências mostradas ao desagregar o 

cálculo de pessoas que necessitam de assistência urgente por sectores em áreas rurais e urbanas. A 

segurança alimentar foi relatada como a principal prioridade para as comunidades urbanas e rurais, 

enquanto Água, Saneamento e Higiene assim como Agricultura foram relatadas como prioridades 

pelas comunidades rurais cerca de duas vezes mais que as comunidades urbanas. Abrigo foi 

mencionado como uma prioridade significativamente maior nas áreas urbanas, o que pode ser devido 

a uma combinação do impacto dos ventos com força de furacões e do impacto da tempestade na 

Cidade da Beira, assim como o fato de muitas pessoas das áreas rurais terem procurado abrigo em 

áreas urbanas imediatamente após a tempestade. 

O maior impacto do ciclone na província de Sofala, incluindo as cheias de grande dimensão, em 

comparação com a província de Manica, pode explicar a diferença provincial na proporção de locais 

que necessitam de assistência no sector de Água, Saneamento e Higiene. Relativamente às 

necessidades de saúde, que foram determinadas para efeitos desta avaliação pela disponibilidade e 

estado da infra-estrutura, equipamento e profissionais de saúde, o atraso no desenvolvimento e taxas 

de pobreza mais elevadas na província de Manica podem explicar a maior proporção de locais que 

necessitam de assistência urgente (IAF - Pobreza e Bem-Estar Segunda Avaliação Nacional). 

ANÁLISE INTERSECTORIAL E CONCLUSÃO 
 

O Ciclone IDAI e as subsequentes cheias tiveram um grande impacto nas vidas e nos meios de 

subsistência das pessoas. A avaliação destacou as necessidades críticas entre as populações 

avaliadas em todos os sectores, tanto em áreas rurais como urbanas.  

 

Algumas diferenças foram observadas no grau de severidade das necessidades sectoriais, sendo a 

segurança alimentar, a saúde e o abrigo relatados com maior frequência como principais 

preocupações nos locais avaliados. Mais importante ainda, os resultados sugerem que há 



  

necessidade de uma abordagem integrada para alcançar um amplo espectro de necessidades 

humanitárias interligadas. 

 
Porcentagem de locais por preocupações ou prioridades principais gerais relatadas (nos 14 distristos avaliados) 

 Geral Manica Sofala Rural Urbana 

Alimentos (necessidade em curto prazo) 72% 66% 77% 73% 72% 

Saúde 59% 57% 60% 62% 48% 

Abrigo 54% 52% 55% 51% 62% 

Agricultura / Segurança Alimentar 37% 33% 41% 45% 16% 

Água 32% 33% 32% 38% 20% 

Reparacao de casas 26% 22% 28% 27% 24% 

Educação 21% 23% 19% 22% 12% 

Saneamento / higiene 9% 4% 12% 7% 8% 

Outros 8% 7% 8% 9% 6% 

Bens não-alimentares 6% 4% 8% 7% 2% 

Protecção 2% 1% 2% 1% 2% 

 

Segurança Alimentar / Nutrição / Meios de subsistência  
O ciclone e as cheias tiveram um impacto severo na segurança alimentar, com a falta de acesso a 

alimentos sendo a preocupação de curto prazo mais relatada em 72 por cento dos locais. Além do 

impacto imediato no consumo alimentar, a crise pode minar a segurança alimentar e a subsistência a 

longo prazo, em particular devido a perdas de colheitas e gado, sendo esta época em Moçambique é 

um momento crítico para assegurar uma produção alimentar bem-sucedida (incluindo insumos 

agrícolas) para o ano inteiro (FAO 04/12/2019). As preocupações relacionadas ao impacto do ciclone 

e cheias na agricultura são particularmente comuns nas áreas rurais, onde a ingestão de alimentos e 

os meios de subsistência dependem em grande parte da agricultura. Se não tratada, é provável que a 

situação tenha consequências dramáticas no estado nutricional da população, especialmente em 

grupos vulneráveis, como crianças menores de 5 anos, e mulheres grávidas e lactantes. 

 

Saúde Pública (Saneamento, Água e Higiene / Saúde / Abrigo / Nutrição / 

Educação) 
O acesso a WASH deteriorou-se visivelmente após a crise, com a redução da disponibilidade de água 

potável e de Produtos de higiene básica, e aumentou a prática de fecalismo a céu aberto devido a 

deslocamentos e danos na infra-estrutura. O agravamento das condições de WASH, incluindo as 

escolas, a redução do acesso aos serviços de saúde, bem como a superlotação resultante de 

deslocamentos e danos a abrigos, tiveram um efeito negativo na saúde pública. A saúde é a segunda 

preocupação prioritária mais frequente, relatada em 59 por cento dos locais. Surtos de doenças 

transmitidas pela água e por vetores, como diarreia aguda / cólera (5.897 novos casos notificados em 

15 de Abril) e malária, contribuirão significativamente para a deterioração do já precário estado 

nutricional da população afectada devido à redução de alimentos e nutrientes ingestão. 

  

Abrigo / Infra-estrutura / Educação / Protecção 
O desastre causou danos generalizados e destruição de abrigos e infra-estrutura, incluindo 

instalações de saúde e escolas. A interrupção dos serviços básicos, juntamente com a necessidade 

http://www.fao.org/mozambique/news/detail-events/es/c/1190404/


  

de encontrar um local seguro para abrigar-se e ficar, causou um deslocamento generalizado, incluindo 

70.610 pessoas em 69 centros de acomodação, a partir de 16 de Abril (INGC 16/04/2019). Essa alta 

concentração de pessoas em assentamentos ou abrigos coloca pressão adicional nas instalações 

existentes de Água, Higiene e Saneamento, provavelmente exacerbando as já precárias condições do 

sector, aumentando assim a probabilidade de transmissão de doenças. Além disso, é provável que a 

superpopulação aumente a protecção e as preocupações com a VBG, especialmente para os grupos 

vulneráveis, como mulheres, crianças e pessoas com deficiências. As famílias também terão que 

tomar decisões difíceis sobre retornar, realocar ou reassentar, As discussões em torno dessas 

questões estão se movendo rapidamente com as autoridades. Esse impacto da crise na protecção 

também é relatado por um aumento nas preocupações com segurança pessoal desde o ciclone / 

inundação em quase metade dos locais avaliados, bem como preocupações relacionadas com à 

documentação pessoal e aos direitos de terras e propriedades. 

 

Funcionalidade de Mercado 
Os mercados também sofreram graves alterações devido ao ciclone e às inundações. Os preços de 

alguns itens alimentares básicos aumentaram em quase metade dos locais avaliados. Ainda assim, 

apesar da inflação, os mercados foram identificados como parcialmente ou totalmente funcionando 

em dois terços dos locais avaliados, especialmente em ambientes urbanos. A maioria dos locais 

avaliados têm acesso a redes de telefonia móvel. Esses resultados sugerem uma janela de 

oportunidade para intervenções baseadas no mercado. Entretanto, avaliações específicas devem ser 

realizadas para entender em que medida e em que áreas essas intervenções podem ser 

implementadas, tendo em mente o contexto local. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VLiz1S84UUy9tqp5it8QTBo2LxIn4eyz


  

CONCLUSÕES 
 

O Ciclone Tropical IDAI causou morte e destruição a comunidades inteiras nos distritos mais 

atingidos das províncias de Manica e Sofala. Em quase todos os sectores, a ARM revelou que as 

condições de vida das pessoas haviam mudado significativamente após o ciclone. O acesso a 

serviços e mercados básicos foi afectado, com danos às instalações de saúde que dificultam o 

acesso já limitado aos cuidados de saúde, particularmente nas áreas rurais, inclusive para mulheres 

grávidas, crianças desnutridas e pessoas vivendo com HIV. A educação também foi duramente 

atingida, com grandes prejuízos para a infra-estrutura escolar e maiores riscos de abandono devido à 

probabilidade de famílias adotarem mecanismos de resposta negativos como resultado da perda de 

habitações, meios de subsistência e estresse económico devido ao ciclone. As perturbações do 

mercado provocaram inflação generalizada a curto prazo e reduziram a disponibilidade de alimentos 

essenciais e bens não alimentares. 

As áreas rurais foram, de forma geral, mais atingidas pelo ciclone e pelas cheias. No entanto, as 

áreas urbanas enfrentam necessidades especificas. As áreas rurais, que já enfrentavam níveis 

elevados de vulnerabilidade, sofrem tremendamente como resultado do Ciclone IDAI, particularmente 

devido à perda de meios de subsistência, danos aos sistemas de água e saneamento, e 

deslocamento da população para longe de seus locais de origem. Muitas áreas rurais permanecem 

difíceis de alcançar ou inacessíveis, destacando a necessidade urgente e contínua de resposta 

humanitária. Nas áreas urbanas, as pessoas enfrentam riscos de saúde pública, associados a surtos 

de doenças contagiosas em áreas congestionadas, incluindo diarreia aquosa aguda / cólera, assim 

como riscos de protecção associados à sobrelotação. Os abrigos serão um dos componentes mais 

críticos e complexos da resposta no curto e médio prazo, dada a alta fluidez dos movimentos 

populacionais, incluindo retornos, realocação e reassentamento. 

A segurança alimentar surgiu como a principal preocupação para as pessoas afectadas pelo Ciclone 

IDAI, tanto nas áreas urbanas quanto rurais. A perda de grandes áreas de culturas produtivas, no 

principal período de colheita, significa que a insegurança alimentar aumentará nos próximos meses. 

Embora haja esforços em andamento para assegurar que as sementes sejam plantadas a tempo de 

fornecer um breve alívio após a colheita de inverno, isso compensará a devastação em grande escala 

das principais lavouras trazida pelo ciclone e inundações. A consequência é que a temporada de 

escassez de 2018-2019 irá, na realidade, estender-se até o próximo período de safra principal, a ser 

realizado em março de 2020. Se a segurança alimentar não for tratada, a situação provavelmente terá 

sérias consequências sobre o estado nutricional de população, e particularmente de grupos 

vulneráveis, nos próximos meses. 

O risco de surtos de doenças transmissíveis continua alto e a acção sobre WASH é urgentemente 

necessária. Com o actual surto de cólera relativamente contido pela rápida implantação da campanha 

Vacinação contra a Cólera Oral, será essencial melhorar o acesso à água potável e ao saneamento 

para evitar a disseminação de doenças. Muitos pontos de água nas áreas rurais foram inundados e as 

comunidades recorrem ao uso de fontes de água inseguras. Embora o acesso a saneamento 

melhorado já fosse baixo, as pessoas em áreas inundadas aumentaram o uso de práticas de 

saneamento inseguras, o que aumentou o risco de novos surtos. As doenças relacionadas com a 

água - em particular a malária e as doenças diarreicas - são susceptiveis de contribuir 

significativamente para a desnutrição, devido à redução da ingestão de alimentos e nutrientes. 

 

A protecção dos mais vulneráveis continua a ser uma preocupação transversal. Esta crise deu 

origem ou exacerbou vários riscos de protecção. É fundamental que as pessoas afectadas possam 

ter acesso a serviços com segurança e que os riscos de protecção sejam mitigados em todas as 

etapas das intervenções. A protecção infantil e as crianças desacompanhadas e separadas ainda 



  

estão a ser identificadas e a reunificação ainda está em andamento. Há preocupações significativas 

de tráfico de crianças e casamentos prematuros, dadas as tendências pré-existentes nas áreas 

afectadas. O aumento do risco de violência baseada no gênero, incluindo a violência sexual, é uma 

preocupação, especialmente porque as mulheres estão tendo que caminhar mais para ter acesso a 

alimentos, combustível, água e serviços. 

 

Na fase seguinte, avaliações sectoriais mais aprofundadas informarão análises adicionais e 

prioridades na próxima fase da resposta. Os clusters e as agências devem priorizar a coleta de dados 

primários com pessoas que vivem em áreas de difícil acesso, onde as necessidades se esperam 

sejam mais severas, e usar uma variedade de modalidades, incluindo discussões em grupo, para 

assegurar que as diferentes necessidades de mulheres, homens e mulheres. meninos e meninas são 

ouvidos. 
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ANEXOS 
 



  

 

Anexo 1: Metodologia  
 

Amostragem 
 

Catorze distritos prioritários em das províncias de Sofala e Manica foram identificados na Avaliação 

Rápida de Necessidades de Moçambique (ARM), com 189 localidades em 38 postos a serem 

inquiridas através da metodologia ARM, de um total de 66 postos nestas províncias. Os locais para a 

realização da avaliação ARM foram seleccionados com base na estimativa das zonas mais afectadas 

pelo ciclone Idai e pelas inundações associadas, tendo em conta a informação disponibilizada por 

fontes governamentais e avaliações aéreas. 

Em cada posto, as equipas da avaliação ARM tinham o objectivo de fazer uma cobertura de 25 

porcento às localidades/povoações (ADMIN 4). As localidades/povoações que não foram dadas 

prioridade estão em:  

• Postos que não foram afectados 

• Postos conhecidos por terem pouca ou nenhuma população 

• Postos em que a recolha de dados não é possível por motivos de acesso.  

 

A selecção das localidades/povoações para a recolha de dados foi baseada na dimensão das 

populações, tendo sido selecionadas aquelas com um número maior de habitantes, embora a vasta 

representação geográfica tivesse também sido procurada, tendo em conta as limitações do acesso. 

As áreas avaliadas não são homogéneas, uma vez que abrangem áreas rurais e urbanas. As 

conclusões tipológicas foram agrupadas em conformidade, uma vez que partilham características 

comuns. O processo de recolha de dados incluiu áreas costeiras que abrangem algumas das 

estimativas de população mais elevadas entre as comunidades afectadas. Além disso, os dados 

foram recolhidos mais para o interior em comunidades urbanas e rurais. Nos distritos com 

estimativas de população mais reduzidas ou com menos postos, foram avaliadas poucas 

localidades/povoações. As conclusões provenientes destes locais foram complementadas por uma 

recolha de dados secundária e por decisão de peritos. 

 

Recolha de dados 
 

Os dados primários que formam a base deste perfil distrital foram recolhidos entre 1 e 17 de abril de 

2019 através da ferramenta do INGC - ARM.  Esta ferramenta foi actualizada em 1 de abril pelo INGC 

em cooperação com a Equipa Nacional Humanitária (HCT), grupos e o GTA para reforçar a recolha de 

dados para a crise do Ciclone IDAI.  Para a recolha de dados foi utilizada a KoBo Toolbox. Está 

disponível uma versão em papel do questionário no Anexo  X 

A recolha de dados foi coordenada pelo REACH e o IFRC[2], através dos formulários Kobo, e as 

agências parceiras fizeram a recolha de dados através de entrevistas com informadores-chave (IC). 

Os recenseadores receberam instruções para entrevistar entre três a cinco informadores-chave por 

localidade/população, que tivessem conhecimentos específicos do sector, por exemplo, funcionários 

do governo, professores, líderes comunitários, técnicos de saúde, etc., e a ferramenta forneceu um 

resumo composto dos seus contributos. 



  

 

Tratamento e análise de dados 
 

Após a conclusão da recolha dos dados e depois de disponibilizar essa recolha nos postos acessíveis 

(ADMIN) de um distrito, os dados foram agregados a nível distrital (ADMIN 2). Os dados recolhidos 

foram limpos, resumidos, mapeados e comparados com as conclusões dos dados secundários de 

outras avaliações rápidas e visitas no terreno, incluindo os dados secundários estruturados pela 

interagência Introdução de Dados e Plataforma de Exploração (DEEP), dentro da Célula de Avaliação 

& Análise do Centro de Operações de Emergência de Moçambique que inclui ACAPS, IFRC, 

MapAction, OCHA e REACH. 

 

A estimativa de pessoas afectadas e que precisam de ajuda urgente nos 

distritos avaliados4 
 

Para complementar o trabalho de campo concluído através do processo da MAR, calcula-se uma 

percentagem estimada de pessoas expostas ao Ciclone IDAI nos 12 distritos mais atingidos, com 

base na combinação dos seguintes conjuntos de dados: 

• População-densidade, número de pessoas por grade de 100m (WorldPop) 

• Velocidade do vento (HWRF-NOOA) 

• Dimensão das cheias (UNITAR – Sentinal imagery) 

 

A percentagem de pessoas expostas por distrito foi então projectada nos dados da população do 

censo do Governo de 2017 (INE 2017) para calcular o número actual de pessoas expostas por distrito.  

Uma escala de gravidade do impacto foi utilizada no número de pessoas expostas pelo distrito para 

estimar o número de pessoas afectadas. A escala foi então ponderada com base nos melhores dados 

disponíveis combinados com o julgamento por especialistas de dados da ARM combinados com os 

dados secundários de outras avaliações rápidas em crise. 

 

Foi reduzido o número de pessoas afectadas nas áreas onde os dados primários foram recolhidos 

através da Avaliação Multissectorial Rápida (ARM) de múltiplas agências para alcançar uma 

estimativa de pessoas que precisam de ajuda urgente. Dentro da Segurança Alimentar, Saúde, Abrigo 

e WASH, três indicadores principais foram escolhidos para definir se um dado local precisava de 

ajuda urgente. Os indicadores foram validados pelos coordenadores do grupo. 

Se foram atendidos dois ou mais dos indicadores escolhidos, considerou-se que o local exigia ajuda 

urgente. O número de locais que requerem ajuda urgente fornece um valor percentual por sector que 

foi utilizado para calcular pessoas que precisam de ajuda urgente.  

Os resultados analíticos foram então partilhados com especialistas dos sectores cobertos pela 

avaliação, e pessoal com conhecimento local para registar a interpretação da matéria, antes de serem 

apresentados num seminário a 19 de Abril de 2019 para uma audiência de representantes de Grupo e 

ministérios de tutela do Governo de Moçambique. Após inputs e revisão, o produto final será 

publicado. 

                                                           
4

 Esta secção é um resumo dum documento maior que descreve o processo de estimação em detalhe. Pode-se aceder ao documento aqui (inserir ligação) 

https://www.worldpop.org/
https://www.nhc.noaa.gov/aboutrsmc.shtml
https://unitar.org/
http://www.ine.gov.mz/operacoes-estatisticas/censos/censo-2007/censo-2017/divulgacao-os-resultados-preliminares-iv-rgph-2017/view


  

 

 

Anexo 2: Limitações  
 

Alcance geográfico 
 

O acesso a pessoas e comunidades afectadas pela crise manteve-se um desafio crítico durante todo 

o processo da ARM. Apesar do acesso através da maioria das principais estradas estar a melhorar, 

algumas estradas interiores nos distritos permanecem inacessíveis. Algumas localizações nos 

distritos priorizados pela ARM ainda se encontram fechadas e, por isso, inacessíveis pelas equipas da 

ARM. Desta forma, as conclusões da ARM não refletem necessariamente a situação em que se 

encontram as áreas inacessíveis, algo que é um entrave significativo, dado que as carências nestas 

áreas serão provavelmente severas. 

 

Esta perspetiva consolidada dos resultados da ARM necessita, então, de ser lida considerando o 

contexto das áreas geográficas que abrangiu. Não representa a totalidade dos estragos e 

necessidades humanitárias de todos os distritos em Sofala (8 de 13 distritos foram abrangidos) e 

Manica (6 de 12 distritos foram abrangidos). Também não abrange as áreas afectadas em Tete, 

Inhambane e Zambézia. Ao invés, apresenta um retrato agregado e extrapolado das carências nas 

áreas mais afectadas. 

 

Possibilidade de generalização  
 

As províncias e distritos não são homogéneos. Analisar dados de uma distribuição irregular de 

localizações rurais e urbanas não terá em consideração as diferenças entre todas as áreas. A recolha 

de dados primária foi feita através de enumeradores, que passaram um período de tempo muito 

limitado no terreno. A amostra é, por isso, bastante pequena e, mesmo se intencionalmente, o número 

limitado de entrevistas levadas a cabo por posto não fornece uma compreensiva e precisa 

representação da situação. 

 

Dentro de cada distrito, postos com uma população maior ou considerados como tendo sido mais 

afectados foram avaliados como uma prioridade. Devido às dificuldades de acesso, não foi sempre 

possível alcançar um elevado nível de cobertura. Consequentemente, as necessidades urgentes por 

sector identificadas não representam todas as comunidades dentro de um distrito. Adicionalmente, a 

impossibilidade de chegar a algumas das áreas mais afectadas mostra que algumas das mais 

severas carências podem não ter sido captadas pela ARM. 

 

Por todas estas razões, as conclusões são meramente indicativas e não se aplicam a todas as áreas. 

 

Informadores-chave 
 

Existem várias limitações com a metodologia com informadores-chave. Primeiramente, os 

enumeradores passaram um tempo limitado no terreno, reduzindo a escala e alcance dos seus 

inquéritos. Em segundo lugar, encontrar informadores-chave apropriados não foi sempre possível, 

pois algumas localidades/assentamentos não tinham informadores-chave com o perfil desejado ou a 



  

pessoa não estava ao alcance. Consequentemente, outros representantes das comunidades com 

perfis mais generalistas foram entrevistados. O alcance limitado do conhecimento dos informadores-

chave pode resultar numa menor precisão quando apresentadas as necessidades da comunidade, 

reduzindo a qualidade geral dos dados. Mais especificamente, os informadores-chave podem não 

estar cientes das necessidades enfrentadas por grupos populacionais específicos e não é expectável 

que tenham conhecimento completo ou especializado da situação geral numa 

localidade/assentamento, portanto as conclusões podem não representar todas as perspetivas e 

informação. 

 

Relevância ao longo do tempo 
 

Ao ler este perfil, por favor tenha em consideração que a situação - como em qualquer outra situação 

de cheias - está sujeita a mudanças frequentes e podem ocorrer mudanças significativas em poucos 

dias durante as fases iniciais de uma intervenção de emergência. Desta forma, a precisão e utilidade 

da informação fornecida neste relatório diminuirá ao longo do tempo. Enquanto a ARM irá informar 

um planejamento inicial com respostas baseadas em evidências, avaliação e análise adicionais 

seriam benéficas para garantir a resposta adequada. 

 

Dados Secundários 
 

Fontes oficiais utilizadas como linha de base, vieram principalmente a partir dos perfis distritais do 

Instituto Nacional de Estatística, que reúnem uma variedade de informações recolhidas nos anos 

anteriores. No entanto, alguns dados de referência, como informações sobre práticas de lavagem a 

partir de 2007, e a situação podem ter mudado até então. 

 

Limitações no acesso 
 

Fortes chuvas, inundações repentinas e deslizamentos causaram danos consideráveis a eixos 

rodoviários e pontes chave antes, durante, e depois do Ciclone IDAI, isolando muitas das áreas 

afectadas. A N6 – uma via principal entre a Beira e Maputo – foi cortada numa extensão de 50 

quilómetros, entre Tica e Mafambisse. Na Província de Sofala, os parceiros relatam que ainda há 

zonas de difícil acesso nos distritos de Nhamatanda, Buzi e Chibabava. Muitas estradas secundárias 

foram arrastadas ou cortadas, deixando pessoas incapazes de alcançar segurança e assistência. Na 

província de Manica por exemplo, Dombe e Munhinga, no distrito de Sussundenga, foram isolados do 

resto da Província de Manica. A N6 reabriu a 25 de Março, com desvios construídos à volta da 

destruição da via principal, reabrindo o acesso à Beira. No entanto, as estradas interiores 

permanecem um desafio nos distritos. Na altura dessa avaliação, os parceiros relatam que ainda há 

zonas de difícil acesso nos distritos de Gondola Sussadenga e Mossurize.  Como resultado, as 

equipas de avaliação que realizaram as ARMs não foram capazes de alcançar todas as localizações 

previstas, Búzi, Nhamatanda, Mossurize e Tica.  Isto é uma limitação significativa para a 

confiabilidade dos dados, porque significa que algumas das necessidades mais severas 

provavelmente não foram incluídas nas ARMs. Um desafio semelhante foi enfrentado durante a 

recolha de dados após a resposta às inundações de 2013 em Moçambique. Portanto, as conclusões 

da ARM podem não se aplicar a áreas inacessíveis na altura da avaliação.  Estima-se que 178.000 

pessoas permanecem em zonas de difícil acesso ou inacessíveis. 



  

 

Anexo 3: Panorâmica pré-crise nas áreas afectadas 
 

Antes do Ciclone IDAI, insegurança alimentar severa (fase IPC3 e acima) afectou cerca de 

1.78 milhões de pessoas ao redor de Moçambique entre Setembro e Dezembro de 2018, de acordo 

com análise da Classificação de Fases Integradas (Integrated Phase Classification, IPC) e a avaliação 

de segurança alimentar e nutrição conduzida pelo Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SETSAN) em Outubro de 2018.  Estima-se que mais de 783 mil pessoas estavam na fase 

3 ou acima do IPC em Manica, Sofala, Tete e Zambézia entre os meses de Setembro e Dezembro de 

2018.      

O Ciclone IDAI e os anteriores períodos de seca estão ambos a ocorrer num contexto de subnutrição 

crónica. A província da Zambézia, por exemplo, já tinha taxas de crescimento retardado de 41 por 

cento e foi afectada pela seca e inundações. Antes do Ciclone IDAI, esperava-se que cinco distritos 

teriam de enfrentar uma situação de fase 2 ou pior na escala IPC de Malnutrição Aguda durante a 

estação de escassez de 2018-2019, incluindo áreas afectadas pelo Ciclone IDAI: Marara na província 

de Tete, Milange na Província da Zambézia e Macossa na Província de Manica. Cada uma das causas 

de malnutrição aguda nestes distritos - incluindo baixa qualidade e quantidade de alimentação 

infantil; crescente ocorrência de doenças infantis, tais como diarreia e malária; fraca cobertura de 

serviços de saúde e saneamento; e acesso reduzido a fontes de água seguras - foram agravadas pela 

seca e cheias. 

Apesar de uma tendência decrescente na incidência de pobreza ao longo dos anos, esta persiste nas 

áreas afectadas pelo ciclone. O ciclone IDAI pode agravar esta situação já que uma recente análise 

sobre a pobreza realizada em Moçambique mostrou que ciclones, inundações ou secas podem 

resultar numa queda de até 25-30 por cento do consumo alimentar per capita e que os agregados 

familiares afectados também reduziriam a compra de bens não-alimentares básicos. O sector da 

agricultura, dependente da chuva, representa cerca de 25 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) de 

Moçambique e emprega quase 80 por cento da população activa. Aproximadamente 89 por cento dos 

agregados familiares estão envolvidos na agricultura, pecuária, pesca ou exploração florestal (Censo 

2007) e destes, 83 por cento são mulheres; com mais de 715.000 hectares de terrenos de cultivo, 

haverá um grande impacto na subsistência destes agregados em áreas afectadas pelo Ciclone IDAI. 

Menos de 50 por cento da população tem acesso a fontes de água melhoradas, sendo a percentagem 

em áreas rurais inferior a 63 por cento; 79 por cento da população não tem ou não utiliza instalações 

de saneamento melhoradas, uma percentagem que sobe para 90 por cento em zonas rurais. Os 

sectores de saúde e educação tiveram progressos, mas o acesso equitativo a serviços por parte da 

população mais pobre e vulnerável continua a ser um desafio; a taxa de literacia é de 56 por cento.  A 

malária continua a ser a maior causa de morte, responsável por 35 por cento da mortalidade infantil e 

29 por cento no caso da população em geral. Embora a prevalência do VIH entre adultos tenha 

mostrado uma tendência decrescente, taxa estabilizou num valor relativamente elevado de 11.5 por 

cento.  Em áreas afectadas pela crise, mais de 77,000 mulheres em idade reprodutiva 

são alegadamente seropositivas, sendo que o Ciclone IDAI pode perturbar o acesso a cuidados e 

serviços de tratamento do HIV. 

 



  

 

Anexo 4 - Formulário de avaliação 

Anexo 5 - Mapa da avaliação 

Anexo 6 - Presença das organizações na resposta 
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Instruções para o avaliador: 
• Você deve tentar entrevistar vários informantes-chave, mas consolide todas as respostas em um formulário para cada

local avaliado.
• Esses são alguns exemplos de informantes-chave: profissionais de saúde, professores, representantes do Governo,

líderes religiosos, representantes da comunidade, comerciantes do mercado, etc.
• Ao chegar ao local de avaliação, o líder da equipe DEVE contactar as autoridades locais para explicar a razão da avaliação

e pedir permissão para a realização do trabalho. Ele podem pedir para integrar a equipe. Você deve aceitar.
• Quando estiver conduzindo uma entrevista, é importante se apresentar: “Meu nome é XXXX e estou com a organização

humanitária XXXX.  Estamos realizando uma avaliação sobre o impacto do ciclone Idai para melhor entender a situação, e
as necessidades da população afetada. Eu gostaria de fazer uma série de perguntas sobre a situação aqui na localidade e
conversar com diferentes pessoas. Esperamos que a entrevista demore aproximadamente 30 minutos. A sua participação
nesta avaliação é inteiramente voluntária. Embora as informações obtidas com essa avaliação rápida ajudem a orientar
nossas intervenções para que sejam mais eficazes, sua participação e as respostas fornecidas não afetarão diretamente a
assistência que você ou qualquer outra pessoa recebe. Não é obrigatório fornecer nome ou telefone. Mas no caso de
você concordar em informar o seu telefone de contato, poderemos ligar para esclarecer alguma informação ou perguntar
sobre as novidades do caso. Mais uma vez, sua participação é completamente voluntária.  Você concorda em participar?”

1. Descrição da avaliação:
Avaliador

Nome: Sexo:    ☐ M      ☐ F 

Organização do(a) avaliador (a):: Data da avaliação: 

E-mail do(a) avaliador (a)::: Celular: 

Informadores-chave 

Nome Cargo Celular Sexo Consenti
mento 

Funcionário do governo local 

2. Descrição da comunidade avaliada

Província: Posto: 

Distrito: Nome da localidade: 

Coordenadas GPS:      Latitude:  ………………………………………………… Longitude: ………………………………………………… 
Características do sítio: 

☐ Bairro ☐ Centro de acomodação ☐ Acampamento

☐ Cidade ☐ Aldeia ☐ Outro (especificar):
População Antes do ciclone Depois do ciclone 

Número de habitantes 

Número de casas 

Convencional 
(alvenaria) 

Materiais 
tradicionais/matope 

Convencional 
(alvenaria) 

Materiais 
tradicionais/matope 

Número de pessoas 
deslocadas (PDI) 

Anexo 4: Ficha de Avaliação Rápida das Necessidades de Moçambique 
Ciclone Idai (atualizado 01 de abril de 2019) 
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Estado do sítio: 

Afetados/as 
por: 

☐  Ciclone 

☐  Cheias 

☐  Outro 

Cheias Acessível por: 

☐  Estrada (todos os veículos)  
☐  Estrada (somente 4x4)    

☐  Estrada (a pé)  ☐  Avião 

☐  Barco/canoa ☐  Trem 

☐ Outros: 
……………………………………………. 

Foi inundado 
☐  Casas 

☐  Terrenos de cultivo / 
machamba 

Continua inundado 
☐  Casas  

☐ Terrenos de cultivo / 
machamba 

Desde: ….………..…………     Até…………………….. 

1. WASH (água, saneamento e higiene) 
 1.a. Quais as principais fontes de abastecimento de água na sua comunidade (selecionar todos que se aplicam)? 

 Antes do 
ciclone/ 
cheias 

Depois do 
ciclone/ 
cheias 

 Antes do 
ciclone/ 
cheias 

Depois do 
ciclone/ 
cheias 

Água encanada ☐ ☐ Furo ou poço desprotegida ☐ ☐ 

Posto de Água (publico) ☐ ☐ Nascente desprotegida ☐ ☐ 

Furo ou poço com bomba 
motorizada 

☐ ☐ Coleção de águas de chuva ☐ ☐ 

Furo ou poço com bomba 
manual funcionando 

☐ ☐ Águas superficiais (por exemplo 
lagoa, lago, represa, etc) 

☐ ☐ 

Nascente protegida ☐ ☐ Garrafas de água / saquetas de 
água 

☐ ☐ 

Furo ou poço protegido   ☐ ☐ Outros (especificar) ☐ ☐ 

Caminhões-tanque ☐ ☐ Não aplica ☐ ☐ 
 

1.b.i. As pessoas da comunidade estão tratando a água para torná-
la mais segura para beber? 

Antes do 
ciclone/cheias 

Depois do 
ciclone/cheias 

Ninguém (0%) ☐ ☐ 

Algumas (até 25%) ☐ ☐ 

Cerca de metade (26% to 50%) ☐ ☐ 

A maioria (51% – 75%) ☐ ☐ 

Todos (76% - 100%) ☐ ☐ 

Não aplica ☐ ☐ 
 

1.b.ii. No caso de resposta afirmativa na pergunta anterior, como é 
que as pessoas tratam a água para torná-la mais segura para 
beber? 

Antes do 
ciclone/cheias 

Depois do 
ciclone/cheias 

Filtração ☐ ☐ 

Certeza ☐ ☐ 

Outros (especificar): ☐ ☐ 

1.c. Como é que a disponibilidade da água mudou dendro da comunidade desde o ciclone. 
 

☐   Aumentou significativamente. ☐   Diminuiu ligeiramente 

☐   Aumentou ligeiramente ☐   Diminuiu significativamente 

☐   Permaneceu o mesmo ☐   Não aplica 
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1.d. Se a disponibilidade diminuiu, qual é a forma mais comum que as pessoas lidaram com essa falta de água 
desde o ciclone/cheias? 

☐   Não há necessidade de estratégias para atacar a 
situação  ☐  Nã há acesso à estratégias parar atacar a situação 

☐   Reduzir o consumo de água para outros fins ☐   Procurar água em fontes localizadas mais longs do 
habitual 

☐   Depender das fontes de água menos preferidas 
(não tratadas) para água potável, para beber 

☐   Depender das fontes de água menos preferidas (não 
tratadas) para limpar, higiene e cozinhar 

☐   Depender da água de lagos ou represas para água 
potável 

☐   Depender da água de lagos ou represas para limpar, 
higiene e cozinhar 

☐   Outros (especificar):  
 

1.e. Onde as pessoas da comunidade / bairro costumam defecar? Antes do 
ciclone/cheias 

Depois do 
ciclone/cheias 

Latrinas em casa ☐ ☐ 

Latrinas comunitárias ☐ ☐ 

Defecação em locais abertos/mato ☐ ☐ 

Usando a latrina do vizinho ☐ ☐ 

Outros (especificar) ☐ ☐ 

Não aplica ☐ ☐ 
 

 

Existe um poblema de defecação em locais abertos perto de onde as pessoas 
estão hospedadas? 

Sim 

☐ 

Não 

☐ 

Existe privacidade para mulheres / meninas? Higiene / defecação? ☐ ☐ 
 

1.f. As pessoas da comunidade / bairro têm acesso a sabão / cinza suficientes? 
Antes do 

ciclone/cheias 
Depois do 

ciclone/cheias 

Ninguém (0%) ☐ ☐ 

Algumas (até 25%) ☐ ☐ 

Cerca de metade (26% to 50%) ☐ ☐ 

A maioria (51% – 75%) ☐ ☐ 

Todos (76% - 100%) ☐ ☐ 

Não aplica ☐ ☐ 
 

As pessoas são capazes de lavar as mãos com sabão antes de preparar a 
comida / depois de ir à casa de banho? 

Sim 

☐ 

Não 

☐ 

1.g. Quais são as principais preocupações e prioridades em relação à água, saneamento e higiene? 

Relatado pela população Relatado por profissionais/promotoes de saúde/ 
WASH: 

1. 1. 

2. 2. 

3.  3. 

Comentários gerais e observações? 
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2. SAÚDE 

2.a. Quantas vítimas houve em sua localização como resultado do ciclone? (coloquem o número ou indique "não 
conhecido") 

Grupo 
Feridos 

Fatalidades 
Moderadamente Gravemente 

Homens    

Mulheres    

Crianças menores de 5 anos    

2.b Quais doenças estão presentes na sua localização? 

 Sim Não Desconhecido 
Diarréia aguada (fezes líquidas) ☐ ☐ ☐ 

Sarampo ☐ ☐ ☐ 

Doenças respiratórias agudas ☐ ☐ ☐ 

Desnutrição ☐ ☐ ☐ 

Malária ☐ ☐ ☐ 

 

Outras causas de doenças: 

Para ser perguntado exclusivamente ao profissional de saúde: 

Existem casos de cólera confirmados? ☐ ☐ ☐ 

Exsite algum relato de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis? 

☐ ☐ ☐ 

As mulheres têm acesso a cuidados de saúde 
sexual e reprodutiva? 

☐ ☐ ☐ 

2.c. Que tipo de infraestrutura de saúde está presente? 

 Número 
operacional 

Número 
não operacional Não existe Sem 

informação 

Posto de saúde (primeiros 
cuidados) 

  ☐ ☐ 

Centro de saúde    ☐ ☐ 

Hospital    ☐ ☐ 

Centro de tratamento da cólera   ☐ ☐ 

Equipe médica de emergência   ☐ ☐ 

   No caso de haver equipe médica de emergência presente: tipo: 1   /   2   /   3 

2.d.i. No caso de não haver nenhum serviço de saúde presente, qual é o serviço de saúde mais próximo? 

Nome e localização Distância em km: 

Acesso (marcar um): ☐  Fácil ☐  Difícil ☐  Muito difícil 
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2.d.ii. No caso de haver unidade de saúde presente, qual é a sua condição? 
Infraestrutura 
(por exemplo edifício, aquecimento, água, saneamento, eliminação de 
resíduos, alimentação eléctrica): 

Antes do 
ciclone/cheias 

Depois do 
ciclone/cheias 

Disponível / funcionando ☐ ☐ 

Danificado / quebrado ☐ ☐ 

Destruído ☐ ☐ 

Não sabe ☐ ☐ 

Equipamento essencial: Antes do 
ciclone/cheias 

Depois do 
ciclone/cheias 

Disponível / funcionando ☐ ☐ 

Danificado / mal funcionamento ☐ ☐ 

Destruído  ☐ ☐ 

Faltas principais: 
 

Suprimentos (por exemplo, medicamentos essenciais): Antes do 
ciclone/cheias 

Depois do 
ciclone/cheias 

Disponível / funcionando ☐ ☐ 

Danificado / mal funcionamento ☐ ☐ 

Destruído / ausente ☐ ☐ 

Faltas principais: 
 

Recursos humanos Antes do 
ciclone/cheias 

Depois do 
ciclone/cheias 

Suficiente / completo ☐ ☐ 

Parcialmente completo ☐ ☐ 

Falta pessoal /  ☐ ☐ 

Serviços operacionais Antes do 
ciclone/cheias 

Depois do 
ciclone/cheias 

Pronto Socorro/primeiros cuidados presente ☐ ☐ 

Maternidade presente ☐ ☐ 

Número de telefone do centro de saúde : ………………………………………………….. 

2.e. Quais são as principais preocupações ou prioridades em relação à saúde? 

Relatado pela população Relatado por profissionais/agentes de saúde  

1. 1. 

2. 2. 

3.  3. 

Comentários gerais e observações? 

Por exemplo, voce viu pessoas deitadas do lado de fora ou em filas esperando para serem atendidos? 
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3. Educação 
 

3.a. Quantas crianças (6-16 anos) frequentam a escola? 
Antes do 

ciclone/cheias 
Depois do 

ciclone/cheias 

Ninguém (0%) ☐ ☐ 

Algumas (até 25%) ☐ ☐ 

Cerca de metade (26% to 50%) ☐ ☐ 

A maioria (51% – 75%) ☐ ☐ 

Todos (76% - 100%) ☐ ☐ 

Não aplica ☐ ☐ 

 

3.b. Porque as crianças não  frequentam a escola 
Antes do 

ciclone/cheias 
Depois do 

ciclone/cheias 

Meninas Meninos Meninas Meninos 

Escola não funciona (avariada) ☐ ☐ ☐ ☐ 

Material escolar perdido/destruido (livros/cadernos/uniformes) ☐ ☐ ☐ ☐ 

Precisa ajudar à família ☐ ☐ ☐ ☐ 

Família quer ficar junta (trauma, medo…) ☐ ☐ ☐ ☐ 

Preocupação com a segurança ☐ ☐ ☐ ☐ 

Escola muito longe / falta de transporte ☐ ☐ ☐ ☐ 

Escolas não estão em boas condições (latrinas, mobiliário etc.) ☐ ☐ ☐ ☐ 

Falta de professores devidamente formados ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aulas superlotadas ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Difícil retornar depois duma ausência ☐ ☐ ☐ ☐ 

Outros (especificar)     

3.c. Quantas escolas primárias existem na área?      …………….. 

Qual é a situação das escolas primárias? 
(perguntar somente ao 
professorado/funcionários da escola) 

Antes do ciclone/cheias Depois do ciclone/cheias Não 
aplica Meninas Meninos Meninas Meninos 

Número total de alunos 
(aproximadamente) 

    ☐ 

Número total de professores 
(aproximadamente) 

    ☐ 

Tamanho médio das turmas   ☐ 

Número de salas de aula totalmente funcionais ……………. ☐ 

Número de salas de aula parcialmente danificadas (mas 
ainda utilizáveis)  

……………. ☐ 

Número de salas de aula inutilizáveis ……………. ☐ 

As latrinas e os lavatórios são funcionais? ☐ Plenamente      ☐ Parcialmente        
☐ Não 

☐ 
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3.d. Quantas escolas secundárias existem na área?……………. 
(perguntar somente ao 
professorado/funcionários da escola) 

Antes do ciclone/cheias Depois do ciclone/cheias Não 
sabe Meninas Meninos Meninas Meninos 

Número total de estudantes 
(aproximadamente) 

    ☐ 

Número total de professores 
(aproximadamente) 

    ☐ 

Tamanho médio das turmas   ☐ 

Número de salas de aula totalmente funcionais ……………. ☐ 

Número de salas de aula parcialmente danificadas (mas 
ainda utilizáveis)  

……………. ☐ 

Número de salas de aula inutilizáveis ……………. ☐ 

As latrinas e os lavatórios são funcionais? ☐ Plenamente      ☐ Parcialmente        
☐ Não 

☐ 

3.d. Quais são as principais preocupações ou prioridades em relação à educação? 

Relatado pela população: Relatado por profissionais/agente da educação: 

1. 1. 

2. 2. 

3.  3. 

Comentários gerais e observações? 

 

 

 

 

4. Agricultura e segurança alimentar 

4.a.i - Há alguma perda de colheita na sua comunidade / no seu bairro? ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe 

4.a.ii - Quantas culturas alimentares básicas (cereais e vegetais) foram perdidas na sua comunidade / no seu bairro ? 

☐   Nenhuma (0%) ☐   Cerca de metade (26 to 50%) ☐   Todas (76% - 100%) 

☐   Algumas (até 25%) ☐   A maioria (51% – 75%) ☐   Não sabe 

4.a.iii - Quantas culturas de rendimento foram perdidas na sua comunidade / no seu bairro? 

☐   Nenhuma (0%) ☐   Cerca de metade (26 to 50%) ☐   Todas (76% - 100%) 

☐   Algumas (até 25%) ☐   A maioria (51% – 75%) ☐   Não sabe 

4.a.iv. - Quantas familias na sua comunidade / no seu bairro poderão ter acesso a terras agrícolas nas próximas duas 
semanas? 

☐   Nenhuma (0%) ☐   Cerca de metade (26 to 50%) ☐   Todas (76% - 100%) 

☐   Algumas (até 25%) ☐   A maioria (51% – 75%) ☐   Não sabe 
 

4.b.i - Havia algum barco / canoa / equipamento de pesca na sua 
comunidade / no seu bairro antes do ciclone? ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe 
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4.b.ii. - Quantos barcos de pesca foram perdidos na sua comunidade /no seu bairro? 

☐   Nenhuma (0%) ☐   Cerca de metade (26 to 50%) ☐   Todas (76% - 100%) 

☐   Algumas (até 25%) ☐   A maioria (51% – 75%) ☐  Não sabe / Não aplica 

4.b.iii - Quantos equipamentos de pesca foram perdidos na sua comunidade /no seu bairro? 

☐   Nenhuma (0%) ☐   Cerca de metade (26 to 50%) ☐   Todas (76% - 100%) 

☐   Algumas (até 25%) ☐   A maioria (51% – 75%) ☐   Não sabe / Não aplica 
   

4.c.i - Você tem algumas reservas alimentares na sua comunidade / no 
seu bairro? ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe 

4.c.ii - Se sim, por quantos dias durarão as reservas alimentares? …………. dias ☐ Não sabe 

 

4.d.i - A sua comunidade possui algumos dos seguintes animais Sim Não  Não sabe 

Gado ☐ ☐ ☐ 

Cabras / ovelhas ☐ ☐ ☐ 

Suinos (porcos) ☐ ☐ ☐ 

Aves (galinhas, etc.) ☐ ☐ ☐ 

Outros (especificar) ☐ ☐ ☐ 

4.d.ii. - Que proporção de gado foi perdida na sua comunidade / no seu bairro?  

☐   Nenhuma (0%) ☐   Cerca de metade (26 to 50%) ☐   Todas (76% - 100%) 

☐   Algumas (até 25%) ☐   A maioria (51% – 75%) ☐   Desconhecido 

4.d.iii. - Que proporção de cabras/ovelhas foi perdida na sua comunidade / no seu bairro? 

☐   Nenhuma (0%) ☐   Cerca de metade (26 to 50%) ☐   Todas (76% - 100%) 

☐   Algumas (até 25%) ☐   A maioria (51% – 75%) ☐   Desconhecido 

4.d.iv. - Que proporção de porcos foi perdida na sua comunidade / no seu bairro? 

☐   Nenhuma (0%) ☐   Cerca de metade (26 to 50%) ☐   Todas (76% - 100%) 

☐   Algumas (até 25%) ☐   A maioria (51% – 75%) ☐   Desconhecido 

4.d.v. - Que proporção de aves foi perdida na sua comunidade / no seu bairro?? 

☐   Nenhuma (0%) ☐   Cerca de metade (26 to 50%) ☐   Todas (76% - 100%) 

☐   Algumas (até 25%) ☐   A maioria (51% – 75%) ☐   Desconhecido 

4.e. - Quantas familias na sua comunidade têm a capacidade de cozinhar alimentos e ferver água? 

 Antes do 
ciclone/cheias 

Depois do 
ciclone/cheias 

  Antes do 
ciclone/cheias 

Depois do 
ciclone/cheias 

Nenhuma (0%) ☐ ☐  Metade     (41% - 70%) ☐ ☐ 

Poucas (até 25%) ☐ ☐  A maioria  (71% - 100%) ☐ ☐ 

Algumas (26% to 
50%) 

☐ ☐  Desconhecido ☐ ☐ 
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4.f. Quais são as principais preocupações ou prioridades em relação à agricultura e segurança alimentar? 

Relatado pela população: Relatado por profissionais: 

1. 1. 

2. 2. 

3.  3. 

Comentários gerais e observações? 

 

 

 

 

 

 
5. Mercados 
 

5.a. - Estão funcionando os mercados nesta comunidade / neste bairro ? Antes do 
ciclone/cheias 

Depois do 
ciclone/cheias 

Sim, como de costume ☐ ☐ 

Sim, mas não totalmente (falta de comerciantes/produtos ou abertura parcial) ☐ ☐ 

Não (de modo nenhum ou muito pouco) ☐ ☐ 

Não sabe ☐ ☐ 

Quantos locais (supermercados, merceariais) estao vendendo comida) ……….. …………. 

5.b. No caso de que os mercados estejam funcionando, quanto estoque está disponível comparado a antes do ciclone? 

☐   Mais de 50% ☐   Menos de 50% ☐   Não sabe 

 

5.c. - Os mercados têm estoque de: Sim Não 

Comida fresca ☐ ☐ 

Alimentos secos ou embalados ☐ ☐ 

Produtos não alimentares essenciais (sabão, artigos sanitários, materiais 
de reparação de edifícios, cobertores e roupas de cama, baldes….) 

☐ ☐ 

 

5.d - Aumentaram os preços? 
Sim Não Não Número 

aproximado? 

Milho ☐ ☐ ☐ …………. 

Farinha de milho ☐ ☐ ☐ …………. 

Mandioca  ☐ ☐ ☐ …………. 

Feijão ☐ ☐ ☐ …………. 

Óleo ☐ ☐ ☐ …………. 

Sal ☐ ☐ ☐ …………. 

Outros (especificar) ☐ ☐ ☐ …………. 
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Quais são as principais preocupações ou problemas de acesso /compra no mercado? 

Relatado pelas mulheres: Relatado pelos homens: 

1. 1. 

2. 2. 

3.  3. 

Comentários gerais e observações? 
 
 

 

6. Abrigo e produtos não alimentares 

6.a.i - Há pessoas que moram em edificios públicos na 
sua comunidade / no seu bairro? ☐   Sim ☐   Não  ☐   Não sabe 

Número aproximado  

………….  
6.a.ii - Há pessoas que moram com famílias de 
acolhida na sua comunidade / no seu bairro? ☐   Sim ☐   Não  ☐   Não sabe ………….  

6.a.iii - Há familias que estão dormindo fora? ☐   Sim ☐   Não  ☐   Não sabe ………….  

6.b.i - Aproximativamente, quantas casas / habitações privadas foram danificadas nesta comunidade / neste bairro? 

☐   Nenhuma (0%) ☐   Cerca de metade (26 to 50%) ☐   Todas (76% - 100%) 

☐   Algumas (até 25%) ☐   A maioria (51% – 75%) ☐   Desconhecido 

6.b.iii - Aproximativamente, quantas casas / habitações privadas foram destruídas nesta comunidade / neste bairro? 

☐   Nenhuma (0%) ☐   Cerca de metade (26 to 50%) ☐   Todas (76% - 100%) 

☐   Algumas (até 25%) ☐   A maioria (51% – 75%) ☐   Desconhecido 
 

6.b.iv - Qual foi a principal fonte de danos a edifícios 
nesta comunidade /neste bairro? 

Vento 

☐ 

Agua 

☐ 

Incêndio 

☐ 

Outro /  

………….  

Não sabe 
☐ 

6.c. - Quantas familias têm eletricidade por mais de 6 horas por dia? 

 Antes do 
ciclone/cheias 

Depois do 
ciclone/cheias 

  Antes do 
ciclone/cheias 

Depois do 
ciclone/cheias 

Nenhuma (0%) ☐ ☐  Cerca de metade (41 to 70%) ☐ ☐ 

Poucas (até 25%) ☐ ☐  A maioria ou todas (71% - 
100%) 

☐ ☐ 

Algumas (26 to 40%) ☐ ☐  Desconhecido ☐ ☐ 
 

6.d.i- Há suficiente combustível disponível para cozinhar? ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe 

5.e. Quais são as principais preocupações ou prioridades em relação ao abrigo ? 

Relatado pelas mulheres: Relatado pelos homens: 

1. 1. 

2. 2. 

3.  3. 
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Comentários gerais e observações? 
Por exemplo. Quais soluções as pessoas estão usando para encontrar abrigo? 
[opções de resposta a serem identificadas] 
As pessoas podem ser vistas reconstruindo?  Sim  Não 
Os materiais para reparo estão disponíveis localmente? 
Preocupações de segurança / proteção. 
 
 
 
 

 

7. Proteção das crianças  
 

7.a. Na sua comunidade você encontro casos de: (marque todos 
que se aplicam) 

Sim Não Não 
sabe 

Número aproximado 

Crianças que vivem com adultos que não são membros da família / 
que não viviam com eles antes da emergência (crianças 
separadas)? 

☐ ☐ ☐ 
…………. 

Crianças não sendo cuidadas por nenhum adulto? ☐ ☐ ☐ …………. 

Famílias/grupo familiar chefiado por crianças? ☐ ☐ ☐ …………. 

Crianças desaparecendo (ou sendo traficadas)? ☐ ☐ ☐ …………. 

Crianças forçadas a trabalhar para fornecer alimentos e outros 
bens, devido à situação atual ☐ ☐ ☐ …………. 

Crianças com deficiencia ou problemas emocionais que não estão 
sendo atendidas ☐ ☐ ☐ …………. 

Crianças que morreram por causa do ciclone / cheais  ☐ ☐ ☐ …………. 

Crianças que estão feridas por causa do ciclone / cheais ☐ ☐ ☐ …………. 
 

7.b - A falta de documentos de identificação é um problema 
para qualquer pessoa nesta comunidade / neste bairro? 

Sim 

☐ 

Não 

☐ 

Não sabe 
☐ 

Número 
aproximado 

………….  

7.c. Quais são as principais preocupações ou prioridades de segurança? 

Relatado pelas mulheres: Relatado pelos homens: 

1. 1. 

2. 2. 

3.  3. 

Comentários gerais e observações? 
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8. Outros 
 

8.a. Na sua comunidade você tem acesso a: 
(marque todos que se aplicam) 

Sim Não Proveedor / companhia 

Rede telefónica móvel ☐ ☐ ☐ Movitel               ☐ Vodacom               ☐ Tmcel 

Internet ☐ ☐ ☐ Movitel               ☐ Vodacom               ☐ Tmcel 

Rádio ☐ ☐ ☐ Movitel               ☐ Vodacom               ☐ Tmcel 

Informações sobre a resposta ao ciclone/ cheias  ☐ ☐ ………………………………………..…………. 

Informações sobre assistência atual e futura ☐ ☐ ………………………………………..…………. 

8.b Quais são as três fontes de informação mais confiáveis em sua comunidade?  

☐   Amigos, vizinhos, família   ☐   TV  

☐   Líderes religiosos ☐   Rádio 

☐   Pessoas do governo  ☐   Trabalhador humanitário  

☐   Militares / policiais ☐   Outros (especificar); ………………………………………….. 

8.c Desde o ciclone, houve um aumento na preocupação com relação a segurança pessoal? 
 

☐   Não  ☐   Sim 

Em caso 
afirmativo: 

Tipo de preocupação: 
[por exemplo, medo de ataque físico, abuso sexual, saqueos, roubo, etc.] 

Grupos expressando preocupação: 
[por exemplo, com deficiência, idosos, mulheres, crianças, etc.] 

8.c. A comunidade recebe informações de provedores de ajuda sobre o que tem direito a receber? 

☐   Sim, e está claro ☐   Sim, mas não no idioma correto para a maioria das pessoas entender 

☐   Sim, mas não está claro ☐   A informação é compartilhada apenas com alguns membros da comunidade 

☐   Sim, mas chega demasiado tarde ☐   Nenhuma informação é compartilhada com a comunidade 

☐   Outros (especificar),  não sabe / sem resposta 

8.d. Existem grupos de pessoas que não conseguiram acessar ajuda ou serviços disponíveis para a população em 
geral? (marque todos que se aplicam) 

Grupo: Número 
aproximado 

 Grupo: Número 
aproximado 

 Grupo: Número 
aproximado 

☐   Crianças ………………..  ☐   Idosos ……………….. 
 ☐   Mulheres grávidas e 

amamentando ……………….. 
☐   Mulheres 

………………..  
☐   Pessoas com 
deficiência ………………..  ☐   Famílias chefiadas por 

crianças 
……………….. 

☐   Mães solteiras ………………..   

8.e Quais são as principais preocupações ou prioridades da comunidade?  (selecione no máximo três) 

☐   Comida ☐   Saneamento / higiene ☐   Reabilitação das casas 

☐   Abrigo ☐   Segurança Alimentar / Agricultura ☐   Educação 

☐   Produtos não alimentares ☐   Saúde  

☐   Agua ☐   Protecção (especificar):………………………………………………………. 

☐   Outro (especificar): …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Lago

Mecula

Ile

Gile

Mabote

Maravia

Marrupa

Sanga

Chigubo

Zumbu

Buzi

Mueda

Montepuez

Majune

Machaze

Guro

Maua

Pebane

Chicualacuala

Funhalouro

Magoe

Milange

Erati

Panda

Mavago

Chiuta

Mocuba

Macossa

Morrumbala

Moatize

Chifunde

Mopeia

Barue

Gurue

Changara
Lugela

Magude

Ribaue

Moma

Guija

Chiure

Macanga

Mecuburi

Malema

Nipepe

Namuno

Lalaua

Vilankulo

Cuamba

Gorongosa

Massangena

Govuro

Ancuabe

Palma

Tambara

Inhassoro

Macomia

Dondo

Muanza

Mabalane

Caia

Massinga

Meluco

Chibuto

Gondola

Balama

Mutarara

Chibabava

Lichinga

Maringue

Muembe

Cahora Bassa

Chinde

Manica

Massingir

Cheringoma

Memba

Marromeu

Machanga

Moamba

Metarica

Sussundenga

Mossurize

Chemba

Alto Molocue

Muecate

Nampula

Mandimba

Monapo

Mogovolas

Mogincual

Maganja Da Costa

Meconta

Mecanhelas

Angonia

Mossuril

Bilene

Tsangano

Ngauma

Nicoadala

Namarroi

Chokwe

Nangade

Angoche

Zavala

Nhamatanda

Nacaroa

Inharrime

Murrupula

Manhica

Xai-Xai

Pemba

Homoine

Morrumbene

Quissanga

Muidumbe

Namacurra

Mecu�

Mocimboa Da Praia

Mandlakaze/Manjacaze

Jangamo

Namaacha

Nacala-A-Velha

Inhassunge

Cidade De Tete

Cidade de Maxixe

Cidade De Lichinga

Ibo

Cidade De Chimoio

Cidade De Xai-Xai

Ibo

Cidade De Quelimane

Provincia Distrito Numero de postos visitados Numero de localidades visitadas Numero de Pontos Focais  entrevistadas Parceiros de colecta  de dados
Chimoio 1 12 19 REACH

Gondola 6 24 32 REACH, Save the Children
Manica 5 19 26 REACH
Mossurize 3 4 16 Tearfund, Kubatsiran

Nhamatanda 2 11 29 CESVI, Concern, Welthungerhilfe, 
IRIS, RescueNet, Save The Children

Sussudenga 2 23 48 Save the Children, REACH

Beira 1 10 13 IFRC, IRIS, REACH, UNHABITAT

Buzi 3 10 16 CVM, IFRC, Lider, RescueNet

Chibabava 3 11 41
Medair, Food for the Hungry, Medical 
Teams international

Dondo 2 22 87 CVM, IRIS, Save the Children, WFP

Muanza 2 15 57
Gorongosa 3 10 PNG
Maringue 3 9 PNG

Manica

Sofala

37
38

Institutional Nacional de Estatistica,
IRIS, REACH, PNG, Team Rubicon 

38 189 488

Cheringoma 2 9 PNG29

Os limites e nomes mostrados assim como as designações usadas neste mapa não implicam endosso oficial ou aceite das Nações Unidas. 
Data de criação: 18 de abril de 2019     Fontes: Avaliacao rapida, Logistics Cluster    www.unocha.org https://reliefweb.int/country/moz    
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mozambique

MOÇAMBIQUE
Avaliações Rápidas Multissectoriais
18 de abril de 2019

Nhamatanda 
Nhamatanda, Tica
(REACH/CESVI, Concern,
Welthungerhilfe, IRIS,
RescueNet, Save The Children)

Gondola

Cheringoma
Inhaminga (PNG)
Inhamitanga (PNG)

Sussundenga

Amatongas: (REACH)
Cafumpe (Save/COSACA/
REACH)
Macate (Save/COSACA/
REACH)
Gondoloa (Save/COSACA/
REACH)
Zembe (REACH)
Matsinho (REACH)
Inchope (REACH)

Manica

Chimoio
Ciudade de Chimoio (REACH)

Barue

Vanduzi (REACH)
Mavonde (REACH)
Machipanda (REACH)
Manica (REACH)
Messica (REACH)

Dombe (Save/COSACA/REACH) 
Sussundenga (Save/COSACA/REACH)
Muoha (Nao e prioritario)
Rotanda (Nao e prioritario)

Mossurize
Chiuraieru (Tearfund/Kubatsirana)
Espungabera (Tearfund/Kubatsirana)
Dakata (Tearfund/Kubatsirana)

Catandica (Nenhum parceiro)
Choa (Nenhum parceiro)

Buzi
Sofala, Estaquinha, Buzi 
(CVM, IFRC, Lider, RescueNet)

Beira
Beira city (IFRC, IRIS
REACH, UNHABITAT)

Maringe
Subwe (PNG)

Chibabava
Chibabava, Muxungue, Goonda 
(Medair, Food for the Hungry,
Medical Teams International)

Completados

Precisa de um
parceiro

Locais prioritários (avaliados)

Locais prioritários (ainda nao avaliados)

Outras áreas cobertas

Dondo
Dondo city/inland/coast
Mafambisse
(CVM, IRIS, Save the Children,
WFP)

Muanza
Galinha, Muanza
(Institutional Nacional de
Estatistica, IRIS, REACH, PNG,
Team Rubicon) 

Gorongoza
Gorongoza (PNG)
Nhamadze (PNG)
Vanduzi (PNG)

Capital Nacional



Os limites e nomes mostrados assim como as designações usadas neste mapa não implicam endosso oficial ou aceite das Nações Unidas.       
Data de criação: 17 de abril de 2019     Fontes: Líderes dos sectores      www.unocha.org     https://reliefweb.int/country/moz     https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mozambique

MOÇAMBIQUE: Ciclone Idai
Presença das organizações na resposta
Em andamento e concluído até o dia 17 de Abril de 2019

T E T E

NIASSA

G A Z A

S O F A L A

Z A M B E Z I A

M A N I C A

N A M P U L A

N I A S S A

I N H A M B A N E

CABO DELGADO

M A P U T O

M A P U T O  C I T Y

Z A M B I A

Z I M B A B W E

M A L A W I

S O U T H  
A F R I C A 











Segurança 
Alimentar

Saúde

Logística

Proteção

Abrigo/Artigos 
não alimentares

Água, Saneamento 
e Higiene

Coordenação e 
Gestão de Campos

Educação

Nutrição

Coordenação

Telecomunicações 
de Emergência 











NÚMERO DE 
ORGANIZAÇÕES
POR DISTRITO

1

10

100

SECTORES

Doa

 MISAU, WFP

Mopeia

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF, WFP

 WFP

Luabo

 MISAU, 
UNICEF, WFP

 WFP

Barue

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF, WFP

Cidade De Chimoio

 UN, WFP

 COSACA, MISAU, SCI, UNICEF, WFP

 UNFPA

 INGC, UNOCHA

Gondola

 IOM, IOM-DTM

 DPS, MISAU, UNICEF

 COSACA, MISAU, SCI, 
UNICEF, WFP

 Red Cross

 WFP

Guro

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF, WFP

Machaze

 DPS, MISAU, UNICEF

 COSACA, MISAU, 
SCI, UNICEF, WFP

Macossa

 DPS, MISAU, 
UNICEF

 MISAU, 
UNICEF, WFP

Manica

 DPS, FHI360, MISAU, 
UNICEF

 COSACA, MISAU, SCI, 
UNICEF, WFP

 WFP

Vanduzi

 MISAU, 
UNICEF, 
WFP

 FAO, 
WFP

Tambara

 DPS, MISAU, 
UNICEF

 MISAU, 
UNICEF, 
WFP

Mossurize

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF, WFP

 WFP

Sussundenga

 IOM, IOM-DTM

 TSF, WFP

 DPS, MISAU, UNICEF, WVMOZ

 COSACA, MISAU, SCI, UNICEF, WFP


COSACA, DfID, INGC, IOM, OFDA, 
RUBICON, SOS CV

 CHEMO

 FAO, WFP

Macate

 MISAU, UNICEF, 
WFP

 FAO, WFP

Cidade De Maputo
 UN, WFP

 INGC, UNOCHA

Buzi

Buzi

 IOM, IOM-DTM

 WVI

 TSF, WFP

 CAP ANAMUR, DPS, JDR-M, JICA EMT, MISAU, SAAF, 
SAHMS, UNICEF, WHO, WVMOZ

 CHAI, COSACA, DPS, INS, MISAU, SCI, UNICEF, WFP

 COSACA, DfID, Esmabama, IOM, OFDA, RUBICON, Red 
Cross, SP

 CHEMO, COMUSANA, COSACA, DPOPHRH-S, Hilfswerk, 
ISAAC, IsraAID, Oxfam, SI, SP, UNICEF

 CCM, COSACA, FAMOD, FHI360, LfW, MGCAS, PNDH, Red 
Cross, UNFPA

 CARE, COSACA, Caritas, Esmabama, Hilfswerk, IND Army, 
SCI, WFP

 INGC, UNOCHA

Caia

 DPS, MISAU, UNICEF

 CHAI, DPS, INS, MISAU, UNICEF, WFP, WVMOZ

 FHI360, Kupedzana

 Caritas, WFP

Chemba

 DPS, MISAU, 
UNICEF

 CHAI, DPS, INS, 
MISAU, UNICEF, 
WFP

 FHI360, 
Kupedzana

Cheringoma

 DPS, MISAU, UNICEF

 CHAI, DPS, INS, MISAU, 
UNICEF, WFP

 FHI360, Kupedzana

 WFP

Chibabava
 IOM, IOM-DTM

 DPS, MISAU, SAAF, SAHMS, 
SP, UNICEF, WHO

 CHAI, DPS, INS, MISAU, 
UNICEF, WFP

 FHI360, Kupedzana
 Caritas, Esmabama, 

WFP

Cidade Da Beira

Cidade Da Beira

 AVSI, COSACA, ESF, IOM, IOM-DTM, SCI, UNHCR

 COSACA, SCI, UNICEF, ADPP, AVSI, CARE, COSACA, IsraAID, 
Joc.Unhamizua, Mission Edu, SCI, UNICEF

 TSF, WFP

 AMI, ASB, CUAMM, DPS, It Pia/EUCP, It.Dev.Coop., MISAU, MSF, 
MTI, Red Cross, St'Egidio, UNICEF

 UN, WFP

 CHAI, COSACA, DPS, INS, MISAU, SCI, UNICEF, WFP

 AICS, COSACA, DfID, HelpAge, INGC, IOM, ITC, Log Cluster, MISAU, 
MdM, OFDA, Red Cross, SP, SWISS, Terra Nova, UNICEF, WJR, WK

 ACF, AQUASSISTANCE, ASB, COMUSANA, COSACA, 
DEMA/EUCP, DPOPHRH-S, EUCP, FIPAG, Hilfswerk, Kulima, Malt. 
Int., Oxfam, PSI, Red Cross, SI, SP, THW/EUCP, UNICEF

 AVSI, CCM, COSACA, FAMOD, FHI360, Fambizanai, INGC, IOM, 
KUGARISSICA, Kupedzana, Lambda, LfW, MGCAS, NATAN, PGR, 
PNDH, Red Cross, SCI, SOPROC, UNFPA, UNHCR, UNICEF, WFP

 APFM, CARE, COSACA, Caritas, CfL, FH, SCI, WFP, World Kitchen

 ACAPS, IHP, INGC, MapAction, REACH, UNOCHA

Dondo

Dondo

 IOM, IOM-DTM

 COSACA, IsraAID, SCI, UNICEF

 TSF

 ASB, CUAMM, DPS, It.Dev.Coop., MISAU, SP, UNICEF

 CEFA, CHAI, COSACA, DPS, INS, MISAU, SCI, UNICEF, WFP

 COSACA, DfID, IOM, MdM, Red Cross, SP

 COSACA, DPOPHRH-S, GNI, GOAL, IsraAID, KFHI, Malt. Int., Mis.Cor., 
Oxfam, SI, UNICEF

 CCM, COSACA, FAMOD, FHI360, Fambizanai, KUGARISSICA, 
Kupedzana, Lambda, LfW, Red Cross

 APFM, CARE, CEFA, COSACA, CfL, OIKOS, PN Gorongosa, 
SCI, Salv. Army, WFP

Gorongosa
 DPS, MISAU, UNICEF

 CHAI, COSACA, DPS, INS, 
MISAU, PN Gorongosa,
 SCI, UNICEF, WFP

 SP

 CCM, FAMOD, FHI360

 WFP

Machanga
 DPS, MISAU, 

UNICEF

 CHAI, DPS, INS, 
MISAU, 
UNICEF, WFP

 CCM, FHI360

 Caritas, 
Esmabama, WFP

Maringue

 HelpCode, SDEJT, 
SDMAS

 DPS, MISAU, UNICEF

 CHAI, DPS, INS, 
MISAU, UNICEF, WFP

 FHI360, 
Kupedzana

 WFP

Marromeu
 DPS, MISAU, UNICEF

 CHAI, DPS, INS, MISAU, UNICEF, WFP

 FHI360, Kupedzana

 WFP

Muanza
 DPS, MISAU, UNICEF

 CHAI, DPS, INS, MISAU, UNICEF, WFP

 CCM, FHI360

 WFP

Nhamatanda
Nhamatanda  IOM, IOM-DTM

 IsraAID

 TSF

 CUAMM, DPS, It.Dev.Coop., MISAU, UNICEF

 CEFA, CHAI, COSACA, DPS, INS, MISAU, PN Gorongosa, SCI, UNICEF, WFP

 CESVI, Caritas, DfID, IOM, ITC, ITT, Medair, Mission Edu, OFDA, SP, WJR, WVI

 COSACA, DPOPHRH-S, Dorcas, GNI, JAM, KFHI, Medair, Mis.Cor., Oxfam, SI, UNICEF

 CCM, COSACA, FAMOD, FHI360, Fambizanai, KUGARISSICA, Kupedzana, Lambda, MGCAS, PNDH, Red Cross, UNFPA

 CARE, CESVI, COSACA, CW, FAO, FH, Hilfswerk, PN Gorongosa, SCI, WFP, WHH

 INGC, UNOCHA

Angonia

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF

Cahora Bassa

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF

Changara

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF, WFP

Chifunde

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF

Chiuta

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF

Cidade De Tete

 IOM, IOM-DTM

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF

 MGCAS, UNFPA

 WFP

Macanga

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF

Magoe

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF

Maravia

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF

Moatize

 DPS, MISAU, 
UNICEF

 MISAU, UNICEF

 ADRA, FAO

Mutarara

 IOM, IOM-DTM

 DPS, MISAU, 
UNICEF

 MISAU, UNICEF, 
WVMOZ

Tsangano

 DPS, MISAU, 
UNICEF

 MISAU, UNICEF

Zumbu

 DPS, MISAU, 
UNICEF

 MISAU, UNICEF

Alto Molocue

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF


DPOPHRH-Z, UNICEF

Cidade De Quelimane

 CUAMM, DPS, It.Dev.Coop., MISAU, St'Egidio, UNICEF

 MISAU, UNICEF

 MGCAS, UNFPA

 INGC, UNOCHA

Gile
 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF

Gurue

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF

 DPOPHRH-Z, UNICEF

 WFP

Ile
 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF

Inhassunge
 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF, WFP

Lugela
 DPS, MISAU, UNICEF
 MISAU, UNICEF, WFP
 WFP

Maganja Da Costa

 IOM, IOM-DTM

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF, WFP

 DPOPHRH-Z, SDPI, 
 WaterAid-K, UNICEF

 FAO, WFP

Milange
 DPS, MISAU, 

UNICEF

 MISAU, 
UNICEF, WFP

 WFP

Mocuba

 DPS, MISAU, 
UNICEF, WVMOZ

 MISAU, UNICEF, 
WFP, WVMOZ

 WVI

 CHEMO, DPOPHRH-Z, 
MOTAENGIL, SDPI, 
UNICEF

Morrumbala

 DPS, MISAU, 
UNICEF, WVMOZ

 MISAU, UNICEF, 
WFP, WVMOZ

 WVI

 CHEMO

 WFP
Namacurra
 DPS, MISAU, UNICEF, 

WVMOZ
 MISAU, UNICEF, WFP

 DPOPHRH-Z, 
Gov Namacurra, 
SDPI, UNICEF

 FAO, WFP

Namarroi
 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF, 
WFP

Nicoadala

 IOM, IOM-DTM

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF, WFP

 DPOPHRH-Z, UNICEF

 Caritas, FAO, WFP

Pebane

 DPS, MISAU, 
UNICEF

 MISAU, 
UNICEF

Derre

 MISAU, 
UNICEF, 
WFP

 WFP

Luabo

 MISAU, UNICEF, WFP

 WFP

Chinde

 DPS, MISAU, UNICEF

 MISAU, UNICEF, WFP

 WFP

Magude

 HelpCode, SDJT

Moamba

 HelpCode, SDEJT, SDPI

           Tot.
Gov. 2 9 1 5 2 19 2 34

INGO 16 17 4 3 7 6 5 18 14 1 69
NNGO 2 1 1 1 6 3 11

Priv. 1 1 2
RC 2 1 1 3 5
UN 2 1 1 3 1 2 2 5 4 2 1 13

Total 30 37 6 7 18 2 16 23 62 21 2
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