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Este relatório é baseado em informações coletadas por monitores do Cluster de Proteção durante janeiro de 2021 nos distritos de Buzi, Dondo e Nhamatanda. A avaliação foi feita após a tempesta-
de tropical Chalane, que atingiu áreas fortemente afetadas pelo ciclone Idai (março de 2019) e onde cerca de 90.000 deslocados internos ainda residem em locais de reassentamento. O objetivo 
desta avaliação foi identificar os desafios de proteção persistentes dos IDPs de Idai, como esses desafios podem ser agravados por eventos climáticos recorrentes, como Chalane, bem como identi-
ficar possíveis obstáculos para a obtenção de soluções duráveis __para os deslocados internos nesses locais. O tamanho da população da amostra foi escolhido com base em um nível de confiança 
de 95% e margem de erro de 6% sobre a população total de PDI estimada na área monitorada.

239 pessoas foram selecionadas aleatoriamente na área e entrevistadas. 
65% dos entrevistados eram mulheres de diferentes idades e 35% eram 
homens, com uma maior presença da população na amostra na faixa de 18 
a 59 anos.

Em cada lar, um ou mais de um tipo de pessoa com necessidade espe-
cífica foram identificadas, incluíndo Pessoa com deficiência / diversidade 
funcional (52%) o mais relatado, seguido por Condição Médica Crônica 
(34%) e Menor Desacompanhado / Criança Separada (8%).

No geral, 95% dos entrevistados relataram Alimentos (incluindo sementes 
/ ferramentas agrícolas) como o principal tipo de assistência recebida, 
seguido por Apoio em Abrigos (incluindo materiais de construção / 
Iluminação) relatado pelos 23% e Roupas / sapatos / cobertores / NFI (21 
%).

No geral, 57% dos entrevistados relataram Documentos Civis / registro 
como uma necessidade principal, seguido por Moradia, Terra e 
Propriedade relatada por 29% e Serviços de Proteção à Criança (19%).

96% relatam ter recebido 
algum tipo de ajuda.

Um relatório de 76% para receber 
informações sobre a situação 
atual do PDI de uma variedade de 
fontes diferentes.

50% dos entrevistados relataram 
que sua fonte preferida de 
informação é o Rádio, seguido por 
Voluntário / Ativista relatado por 
45% e Líderes comunitários (29%).

51% dos entrevistados relataram 
que sua principal fonte de 
informação são os Líderes 
comunitários, seguido pelo GT 
Engajamento da Comunidade 
relatado por 31% e Atores 
humanitários / voluntários / 
ativistas (27%).

89% dos respondentes conhecem os Serviços de Proteção à Criança, 
seguidos dos serviços de SGBV relatados por 68% e Serviços para 
Pessoas com Necessidades Específicas (PSNs) (23%).
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50% dos respondentes que 
relataram dificuldades em acceder 
serviços referem-se aos Serviços 
não disponíveis devido a ciclone 
/ tempestade como principal dificul-
dade, seguido por Não sei sobre 
os serviços disponíveis (22%) e 
Distância até a instalação (16%).

42% dos entrevistados relataram 
que o principal motivo pelo qual 
não reclamaram é Não Sei, seguido 
por Nenhum ponto / plataforma 
de informação relatado por 21% 
e Estigma / Medo de julgamento 
(13%).

90% relataram saber que todos os 
serviços de ajuda e proteção dos 
atores humanitários / voluntários / 
ativistas são gratuitos.

74% relataram conhecer o serviço 
de Linha verde.

97% relataram ter algum tipo de 
acesso aos serviços de saúde.

97% relataram ter algum tipo de 
acesso aos serviços de saúde.

79% relataram que seu apoio 
ao abrigo (incluindo materiais 
de construção / iluminação) foi 
impactada pela tempestade 
Chalane.

87% relataram ter acesso a algum 
tipo de terra agrícola.

77% relataram ter acesso a centros 
urbanos / distritais / econômicos 
próximos.

Um 23% relatou falta de Assistência 
Jurídica Documentos Civis / 
registro qualquer.

46% relataram estar trabalhando 
atualmente ou engajados em 
algum tipo de atividade geradora 
de renda.

19% dos entrevistados acham que 
existem oportunidades de trabalho 
/ renda no assentamento.

42% relataram 
ter recebido o 
DUAT.

27% dos entrevistados 
que conhecem os 
serviços relataram 
dificuldades de 
acesso aos serviços de 
proteção.

70% relataram que 
nunca reclamaram.
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% dos entrevistados
relatando um incidente 
de proteção

38% dos entrevistados relataram 
que a Assistência não é suficiente 
como o principal problema de 
proteção, seguido por Conflito 
interno no acampamento / local 
relatado por 32% e Problema de 
segurança (29%).

93% dos entrevistados tiveram 
uma percepção geral positiva 
sobre sua relação com as Escolas 
Comunitárias da população anfitriã.

57% dos entrevistados acham que 
o acordo é seguro. seguido por 
Inseguro (25%) e Muito Seguro 
(17%).

28% relataram ter vivenciado ou testemunhado um incidente de segurança 
pessoal (polícia, etc.). 50% dos entrevistados relataram incidentes de 
roubo, seguidos de agressão a uma pessoa / luta / agressão física (não 
relacionada à VBG) relatada por 39% e VBG (27%).

24% dos entrevistados relataram 
que o WFS ainda está funcionando.

42% das mulheres entrevistadas 
relataram Serviços indisponíveis 
devido a ciclones / tempestades 
como a principal razão pela qual os 
sobreviventes de VBG podem não 
conseguir acessar os serviços de 
apoio, seguido por Não sei sobre 
os serviços disponíveis relatado por 
33% e Medo de sendo identificados 
como sobreviventes (15%).

Este assessment foi conduzido pelo Cluster 
Nacional de Proteção de Mozambique 
junto com a Direção Provincial de Gênero, 
Criança e Ação Social (DPGCAS), às áreas 
de responsabilidade de GBV e Proteção 
da Criança em Beira. Os parceiros de 
proteção em Beira que participaram deste 
levantamento de dados incluem ActionAid, 
ACNUR, Associacao Bom Samaritano, AVSI, 
CARE, HelpAge, IOM, IsraAid, Light of the 
World, Muleide, PlaGem, Plan International, 
Terre des Hommes, UN Women, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF, WFP, World Vision and 
FAMOD.

Dos entrevistados que 
testemunharam ou vivenciaram 
um incidente, 39% relataram que 
o denunciaram, enquanto 61% 
relataram que não.
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