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Avaliação Rápida para Moçambique (ARM)  – Perfil do Distrito de Búzi 
Objectivo da ARM: Permitir um conhecimento partilhado sobre o impacto do ciclone Idai e inundações relacionadas com 
o mesmo nos distritos do centro de Moçambique que: a) identifique as necessidades prioritárias da população afectada; 
b) indique as localidades que devem receber resposta prioritária (por sector); e c) apresente recomendações que guiem 
as decisões estratégicas em matéria de mobilização de recursos e planeamento de respostas 

Impacto      X 

 Muito baixo  Moderado  Muito alto 

Áreas afectadas que necessitam de ajuda      X 

Visão geral da crise  
O ciclone Idai atingiu o país a 14 de Março, dirigindo-se para o norte do distrito de Búzi. Em dois dias, 

seguiram-se inundações intensas causadas pela chuva prolongada e aumento do caudal dos rios com origem 

no Zimbabué. Como resultado, grande parte do distrito sofreu danos extensos provocados tanto pelo vento 

como pelas inundações e a maioria ou todas as casas do posto de Búzi ficaram submersas durante uma 

semana. Muitas comunidades ficaram isoladas pelas inundações durante mais de uma semana e algumas 

continuavam inundadas a 2 de Abril. No dia 2 de Abril, a maioria das casas já não estava inundada e apenas 

cerca de XX% do terreno agrícola continuava debaixo de água. 

Âmbito e escala Necessidades prioritárias  
Calcula-se que 75% das povoações da província de Búzi tenham 
sido inundadas apenas dias após o ciclone ter atingido as casas 
inundadas durante cerca de 7 dias, com muitos terrenos 
agrícolas ainda debaixo de água após 3 semanas. A maioria do 
território a 25 km da costa tinha sido inundado com danos 
extensos causados pelos ventos do ciclone em toda a zona norte 
do distrito.  
 
Danos significativos na infraestrutura de saúde estão a limitar o 
acesso a cuidados de saúde essenciais, enquanto a 
contaminação do abastecimento de água e a redução 
significativa do saneamento e práticas de higiene aumentam os 
riscos de diarreia aquosa aguda. A extensa destruição de 
culturas e gado reduziu a segurança alimentar. 

 

 

Calcula-se que haja 
pelo menos 130 000 
a precisar de comida 

 

 
 

Calcula-se que cerca 
130 000 precisem de 
assistência com 
abrigo 

 

Calcula-se que 
100 000 precisem de 
cuidados de saúde e 
WASH  

Limitações no acesso 
A estrada de Guara Guara para Búzi já está acessível para 10MT 4x4. A estrada continua impedida à 

circulação de veículos pesados. A travessia de ferry do rio entre Guara Guara e a N280 está interrompida e a 

passagem apenas pode ser feita com pirogas. O Sul de Búzi é acessível por mar e permite chegar à cidade 

de Búzi por estrada (Logs Cluster, 05/04). 

Limitações 
Este relatório baseia-se nos dados iniciais de sete locais recolhidos com recurso à ferramenta ARM, dados de 

outras avaliações rápidas e dados secundários. A análise foi grandemente dependente da avaliação por parte 

de especialistas para extrapolar os dados primários limitados disponíveis.
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Motores da crise e factores subjacentes  

O ciclone Idai atingiu o país a 14 de Março, dirigindo-se para o norte do distrito de Búzi. Durante  dois dias, 

seguiram-se inundações intensas causadas pela chuva prolongada e aumento do caudal do rio Búzi à medida 

que abriam as barragens a montante.  

Vulnerabilidade às alterações climáticas: Moçambique é particularmente vulnerável aos efeitos das 

alterações climáticas. Um episódio confirmado do El Niño seco entre Novembro de 2018 e Março de 2019 

teve um impacto negativo na segurança alimentar no país. Adicionalmente, registam-se regularmente 

catástrofes naturais súbitas como inundações, furacões e ciclones. A tempestade mais devastadora a atingir 

Moçambique foi o ciclone tropical Eline, que atingiu a parte a sul do país em Fevereiro de 2000, matando 350 

pessoas e deslocando 650 000 outras na África Subsariana. Outros ciclones grandes de categoria 3 

ocorreram em 2007 e 2008 (285 000 afectados, 163 000 deslocados), 2011 e 2012 (108 000 afectados), 2013 

(186 000 deslocados), 2015 (160 000 afectados e 50 000 deslocados). O último ciclone tropical de categoria 4 

a atingir Moçambique foi em meados de Fevereiro de 2017, afectando cerca de 750 000 pessoas (Reuters, 

15/03/2019, Wunderground, 13/03/2019, IPC, 10/2018, Floodlist, 16/02/2017, PAM, 05/02/2015). 

 Densidade populacional e pobreza: Quase  três quartos da população do distrito de Búzi vive abaixo do 

limiar da pobreza. As inundações afectam os mais pobres de forma desproporcional, pois vivem em zonas 

mais vulneráveis e em alojamentos susceptíveis de serem danificados por catástrofes súbitas. Esta 

disparidade de riqueza deverá aumentar com o impacto do ciclone e inundações associadas: uma análise 

conduzida em Moçambique mostrou que eventos como ciclones e inundações podem levar a uma queda de 

25-30% no consumo de alimentos per capita. (The Conversation, 04/04/2019, Direct Relief, 14/03/2019, HPR, 

2018/2019, ACAPS, 01/2012).  

Situação política: Uma crise financeira que surgiu em 2016 levou à suspensão do financiamento do FMI, 

Banco Mundial e vários países ocidentais. Os problemas políticos e financeiros de Moçambique poderão 

prejudicar a capacidade de resposta do governo posterior ao ciclone (Citizen Truth, 28/03/2019,  Ministério da 

Economia e Finanças, 28/02/2019). 

Insegurança: A província de Cabo Delgado (norte de Moçambique) está actualmente a ser alvo de uma 

rebelião islamista violenta. No entanto, é muito pouco provável que a situação prejudique a distribuição de 

ajuda e o acesso de agentes humanitários a zonas afectadas pelo ciclone Idai. 

 

Imagem: Residente de Buzi mostre como ela manteva viva a 

criança dela durante as cheias; FICV, Buzi, 4 Abril, 2019 

https://af.reuters.com/article/topNews/idAFKCN1QW0TR-OZATP
https://af.reuters.com/article/topNews/idAFKCN1QW0TR-OZATP
https://www.wunderground.com/cat6/Deadliest-Weather-Disaster-2019-Category-2-Idai-Kills-111-Africa-Heads-Landfall
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1151806/?iso3=MOZ
http://floodlist.com/africa/mozambique-tropical-cyclone-dineo-february-2017
https://www.wfp.org/sites/default/files/Response%20and%20Recovery%20Proposal%20to%20Floods%20in%20Mozambique%202015_Final.pdf
https://theconversation.com/cyclone-idai-shows-why-long-term-disaster-resilience-is-so-crucial-114762
https://www.directrelief.org/2019/03/cyclone-idai-analyzing-population-movement-in-mozambique-with-facebook-disaster-maps/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Mozambique%20Humanitarian%20Response%20Plan_210119_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Mozambique%20Humanitarian%20Response%20Plan_210119_FINAL.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/disaster_summary_sheet-floods_january_2012.pdf
https://medium.com/citizen-truth/cyclone-idai-devastates-mozambique-as-country-struggles-through-debt-crisis-5a8826b07490
http://www.mef.gov.mz/index.php/documentos/sala-de-imprensa/folhetos/1610-ultima-versao-folheto-sobre-a-divida-publica-ii-28-02-19
http://www.mef.gov.mz/index.php/documentos/sala-de-imprensa/folhetos/1610-ultima-versao-folheto-sobre-a-divida-publica-ii-28-02-19
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Âmbito da crise e perfil humanitário  

 

 

Estimativa de pessoas carenciadas  :   
 

130,0001 
 

Pessoas afectadas: 177,000 (todo o distrito) 
 

Mulheres: 94,000  
(53% of total pop) 

Homens: 83,500 
(47% of total pop) 

 

Raparigas: 47,000 
(ate 18 anos, assumido sendo 
50% de pop. total – UNICEF) 

Under 5 Raparigas: 
16,000 

(menos de 5 anos, assumido 
sendo 17.3% de pop. total – 

UNICEF) 

Rapazes: 41,750 
(ate 18 anos, assumido sendo 
50% de pop. total – UNICEF) 

Under 5 Rapazes: 
14,500 

(menos de 5 anos, assumido 
sendo 17.3% de pop. total – 

UNICEF) 

Características-chave    
Perfil demográfico: População total de 177 384/Homens 47,14% (83 593)/Mulheres 52,86 

(93 751)/Habitações 34 933 (Censos de 2017)  

Números de segurança alimentar: Projecções da classificação de segurança alimentar (IPC) para Sofala 

de Janeiro a Março de 2019: IPC 1, mínimo 1 333 082 (60%), IPC 2, em dificuldade 866 503 (39%), IPC 3, 

crise 22 218 (1%) (projecções da classificação de segurança alimentar (IPC) de Janeiro a Março de 2019, 

10/2018) 

Níveis de nutrição: (A nível nacional) Prevalência de desnutrição crónica moderada a grave 43% (UNICEF 

2018) 

Estatísticas de saúde: Taxa de mortalidade de menores de cinco anos 72,4/1000 nados vivos a nível 

nacional 

Estatísticas de água, saneamento e higiene (WASH) em Búzi: água canalizada 1,1%/água não 

canalizada 98,9%/latrina melhorada 2,6%/latrina não melhorada 4,2%/latrina melhorada tradicional 12,4%/sem 

latrina 80% (INE, 2007) 

Estatísticas de água, saneamento e higiene (WASH) em zonas rurais de Moçambique: Água potável: 

melhorou 48,8% (12,7% canalizada, 39,1% não canalizada).  Saneamento: melhorou 14,9% (12,3% não 

partilhado, 2,5% partilhado)/não melhorou 38%/defecação a céu aberto 47,2%. Lavagem das mãos: 

observada 44%/instalações sem água ou sabão 37%/instalações com água e sabão 7,6% (WASHDATA 2015) 

Níveis de alfabetização: Nível nacional: taxa de conclusão do ensino primário 40%/taxa de alfabetização 

de jovens (15-24 anos)/taxa de assiduidade líquida ajustada (primária) 71%/taxa de assiduidade líquida 

ajustada (ensino secundário inferior) 16% (UNICEF, 2018)  
Acesso a serviços básicos (números domésticos): Electricidade 2,3%/gerador 0,5%/gás 0,1%/madeira 

29,8%/gasolina, parafina, querosene 66,1% 

                                                
1 See Methodology section for further explanation.  Based on the three priority sectors, we take the highest number to represent PIN.   

https://data.unicef.org/country/moz/
https://data.unicef.org/country/moz/
http://www.ine.gov.mz/
https://washdata.org/data/household#!/
https://data.unicef.org/country/moz/
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Impactos da crise  

Visão geral:  
O distrito de Búzi foi um dos afectados por inundações e pelo ciclone Idai. De acordo com os números 

fornecidos pelo governo, foram afectadas 154 332 pessoas (30 867 famílias), houve 108 mortos, 13 600 

habitações inundadas e 58 337 hectares afectados (dados de 5 de Abril). Durante a avaliação, soube-se que 

algumas localidades estavam isoladas e que as pessoas necessitavam urgentemente de assistência 

alimentar. Por isso, foi necessário determinar as coordenadas dessas localidades e dar início a uma avaliação 

rápida, a fim de identificar as necessidades e solicitar a intervenção de agências ou sectores/clusters. 

Quatro de sete estabelecimentos prisionais da província de Sofala foram danificados pelo ciclone. No distrito 

de Búzi, 40 prisioneiros e funcionários prisionais refugiaram-se no telhado das instalações, sem acesso a 

alimentação nem água. (CICV 22/03/2019) 

Deslocamento 
As estimativas do número de pessoas deslocadas devem ser complementadas com os números oficiais; no 

entanto, estima-se que sejam 3 000 em Pavo, 2 500 em Guara Guara, 36 em Barada, 20 em Chicoio e 251 

em Estaquinha.   

Os respondentes não comunicaram qualquer deslocação a partir do exterior da sua comunidade. Segundo o 

INGC, há 7 centros de acolhimento abertos, com 16 714 pessoas (INGC SitRep, 05/04). 

Saúde  
Foram notificados casos de diarreia aquosa aguda em todos os locais, excepto em Macurungo. Não foram 

comunicados casos de sarampo. Os respondentes comunicaram situações de malnutrição em 6 de 10 locais. 

Todos os locais comunicaram casos de malária.  

Foram notificados alguns casos de diarreia, doenças respiratórias, malária, tuberculose e HIV. Os bebés 

pequenos que não estavam a ser amamentados apresentaram indícios de subnutrição (relatório de avaliação 

rápida do DEMA, 2 de Abril). 

Foi comunicado que as infraestruturas relacionadas com a saúde estavam  destruídas em Macarungo, 

Estaquinha e danificadas na Vila de Búzi. Chicoio e Barada. O estado do equipamento essencial foi 

considerado danificado em todos os locais, sendo os medicamentos o bem essencial em falta mais relatado 

em Búzi, Guara Guara, Barada e Chicoio.  

Foi comunicada a falta de medicamentos para diarreia e malária em Bandua (PAM-VAM, 3 de Abril). 

O centro de saúde de Grudja não está em funcionamento e todo o material foi destruído (Análise e cartografia 

da vulnerabilidade do PAM, 3 de Abril). 

Os problemas de comunicação do distrito de Búzi significam que o impacto global sobre a saúde e as 

necessidades ainda têm muitas lacunas.   

WASH  
Todos os locais visitados foram alvo de inundação e foi comunicada uma deterioração do estado da água, 

saneamento e higiene. 



 

 

  

 

Avaliação Rápida de Moçambique – Distrito de Búzi Página 5 de 17 

 

Os principais informadores de todos os locais visitados indicaram que alguns dos residentes das suas 

vilas/bairros utilizavam Certeza e/ou cloro para tratar a água e torná-la mais segura; em metade dos locais, a 

maioria das pessoas tratava a água; noutra metade, foi comunicado que apenas algumas pessoas tratavam a 

água.  Contudo, após o ciclone, a prática de tratamento da água sofreu uma redução em quase todos os 

locais, com metade dos informadores principais a comunicar que não tem lugar qualquer tratamento da água 

nas suas povoações. Não se determinou a utilização de filtração. 

Em Macurungo, Guara Guara, Estaquinha, Barada, Munamicua e Chicoio, os respondentes indicaram que a 

disponibilidade de água potável diminuiu consideravelmente na comunidade. Em Macurungo, a situação é 

particularmente grave, o que leva a que as pessoas recorram a águas de superfície para beber, cozinhar e 

lavar, ao passo que em Munamicua os respondentes indicaram que não havia estratégias adequadas para 

lidar com a situação. 

Em praticamente todas as comunidades, houve uma degradação significativa da qualidade das instalações de 

saneamento. Enquanto anteriormente, todas as comunidades utilizavam sobretudo latrinas domésticas, todas 

as comunidades, excepto uma, mudaram de prática, recorrendo agora a maioria (70%) à defecação a céu 

aberto. Um grande motivo de preocupação é a defecação a céu aberto nas imediações de locais de 

permanência de pessoas, que foi comunicado em Macurungo, Estaquinha e Munamicua. Nestas três 

comunidades, também foi comunicada a falta de acesso a sabão/cinza para fins de limpeza.   

Na localidade de Inhanongue, o PAM comunicou que não há problemas de acesso a água. No entanto, a falta 

de latrinas é um problema. Também foram pedidos abrigos, uma vez que a maioria da população perdeu as 

casas (relatório de análise rápida, análise e cartografia da vulnerabilidade do PAM, 3 de Abril). 

As autoridades municipais restabeleceram o abastecimento de água à cidade da Beira, com o apoio de 

parceiros da área da saúde e doadores, estando previstas actividades semelhantes para Búzi (OCHA SitRep 

#2, 3 de Abril). 

Abrigo 
Em cada local, os inquiridos estimam que mais de metade das casas foram danificadas ou destruídas por 

vento ciclónico, com Macarungo a comunicar que todas as casas foram destruídas. Na Vila cede Búzi, 

Estaquinha, Chicoio e Munamicua também foi comunicado que as águas das cheias destruíram habitações 

privadas. São necessárias mais avaliações de abrigos para providenciar avaliações robustas dos danos na 

área. 

Os inquiridos relataram que as pessoas que estão a viver em edifícios públicos em todos os locais menos um 

(Munamicua), e que as famílias estão a dormir no exterior em todos os locais menos um (Barada). [a ser 

complementado com dados do IOM DTM]. Além disso, todos os locais comunicaram que as pessoas estão a 

viver com famílias de acolhimento. Na localidade de Inhanongue, o PAM comunicou que os habitantes 

pediram abrigo porque a maioria perdeu as suas casas (PAM-VAM, Relatório de Avaliação Rápida, 3 de 

Abril).   

A maioria das comunidades dá prioridade a materiais de construção, como lonas e tendas em Vila cede Búzi.  

Segurança alimentar e subsistência 
Todos os questionados dizem que tiveram perdas de colheitas, três quartos dos questionados dizem que 

perderam todas as suas colheitas (coluna IN) com proporção semelhante para as colheitas de lucro 

quando existem.   
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Todos os locais fizeram notar que a comunidade perdeu gado, com metade a dizer que perdeu a maioria 

do gado. A maioria dos locais também reportou a perda de porcos e cabras/ovelhas em proporções 

similares. As galinhas foram mais atingidas em 3 locais  (Estaquinha, Vila cede Búzi e Munamicua) 

relatando a perda completa de todas as aves.  Houve impacto significativo na capacidade de todas as 

comunidades cozinharem comida e ferverem água como resultado do ciclone mas Macurungo, com 

Barada e Estaquinha relatam menor capacidade para o fazerem. 

As comunidades reportaram que a sua maior preocupação em relação a comida e agricultura relaciona-

se com a falta de provisões de sementes para plantar e comida para comer.   

Em termos de mercados, Vila cede Búzi e Munamicua reportaram que estes não estão a funcionar. Em 

todos os outros, com  excepção de Chicoio, cujos mercados foram reportados como estando a funcionar 

normalmente, regista-se falta de comerciantes e reservas. 

Nos três locais onde a pesca é a actividade de subsistência (Macurungo, Chicoio e Guara Guara), 

embora apenas em Guara Guara tenham sido reportados estragos nos barcos de pesca,  em todos os 

três foram reportados danos significativos nos equipamentos de pesca. 

A maioria dos locais reporta não existirem reservas disponíveis, apenas os dois que o fizeram (%) 

reportaram que sem assistência humanitária estas iriam durar menos de uma semana.  

Na localidade de Inhanongue há à volta de 18 500 pessoas (3 684 famílias) com necessidades 

alimentares. As comunidades perderam 100% das colheitas, não há acessibilidade através das estradas 

e a comida tem de ser enviada de avião (PAM-VAM, Relatório de Avaliação Rápida, 03 de Abril). 

Em Grudja, o PAM reporta que as pessoas perderam os seus artigos domésticos (NFI) para cozinhar 

necessitam de pedir panelas aos vizinhos (PAM-VAM, 3 de Abril). 

A avaliação pós-choque do FSN está prevista para o final de Abril, quando o acesso for melhor para visitar 

comunidades escolhidas aleatoriamente em vez de depender de dados secundários, fornecidos 

principalmente pelas autoridades locais, ou indo apenas ao longo das estradas principais como é feito 

actualmente (PAM-VAM, 3 de Abril). 

Educação 
Em todas as comunidades visitadas, foram reportados danos às infraestruturas como a principal razão para as 

pessoas não poderem ir à escola. A perda de materiais escolares (livros/farda) foi também reportada como um 

problema em Estaquinha. 

[A ser complementado com a informação do grupo Educação] 

Protecção  
A 2 de Abril de 2019, foi realizada uma visita a Búzi. Calcula-se que 80 % da população está deslocada, sem 

meios de sobrevivência. Os membros da comunidade fizeram notar que as famílias estão a recorrer a 

estratégias negativas de adaptação para satisfazerem as suas necessidades básicas, expondo-se a várias 

formas de VBG. Uma avaliação integrada de protecção é necessária em Búzi (OCHA SitRep #2, 3 de Abril). 
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Infraestrutura  
Apenas duas das comunidades visitadas (Búzi e Estaquinha) reportaram acesso a uma rede de telefone 

móvel.   

Gestão de campo  
[OIM a complementar com dados DTM disponíveis]. 

O INGC e o Ministério do Ambiente solicitaram um organizador local da OIM para assistir na planificação da 

relocalização do local em Búzi a fim de consolidar um número muito pequeno de locais de evacuação que 

estão em declives perigosos, e para facilitar um melhor serviço de entrega  (OCHA SitRep #2, 3 de Abril). 

Capacidade e resposta nacional  

Capacidade: 
A coordenação geral da resposta local é gerida pelo INGC a nível nacional, provincial e comunitário. O INGC 

apoia a comunidade humanitária no envolvimento com as autoridades governamentais locais na coordenação 

da avaliação e mobilização de artigos de auxilio para as  comunidades afectadas.  

Avaliações multi-sectoriais conjuntas e distribuição de artigos de auxílio estão em curso nas áreas afectadas. 

As ONG, as organizações locais da Cruz Vermelha e as organizações privadas  trabalham estreitamente  com 

o Governo e a comunidade internacional para chegar às comunidades afectadas.   

Resposta internacional   

O Plano de Resposta Humanitária de Moçambique (PRH) foi actualizado a 27 de Março, solicitando US$282 

milhões para a resposta imediata de salvamento. Parceiros de saúde e WASH estão a intensificar as 

respostas à cólera e DAA, em apoio ao Governo. 

As ONG internacionais, as organizações internacionais da Cruz Vermelja e as agências da ONU apoiam as 

avaliações e a resposta humanitária nos distritos afectados. O UNOCHA/UNDAC lidera  a coordenação para 

apoiar o Governo. O sistema de clusters implantado e as agências envolvidas na resposta canalizam as suas 

informações e actividades de resposta através deste sistema. O UNOCHA consolida o rastreamento de 

resposta e faz circular junto dos parceiros os produtos de informação.  

 

Os MSF têm uma unidade de tratamento da cólera  com 10 camas para os necessitados de Búzi.  Os MSF 

trabalham na reabilitação da estrutura de saúde; WASH (latrinas e desinfecção do poço) na estrutura de 

saúde e na comunidade; promoção da saúde/saúde mental no centro de saúde e na comunidade; cuidados 

perinatais na comunidade; rede mosquiteira/distribuição do kit de higiene (Health Cluster Bulletin, 04/04). 

O FSC definiu um pacote de ração alimentar padrão para cobrir duas semanas com cereais, óleo, feijão e 

mistura de milho e soja. O PAM está a aumentar rapidamente e planeia atingir meio milhão de pessoas, 

devendo  a estimativa ser confirmada na próxima semana. A canalização de alimentos é actualmente 

suficiente para cobrir estas necessidades durante  um mês. (reliefweb, 02/04/2019). 
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Estão em andamento distribuições de alimentos e de bens não alimentares a mais de 9 000 pessoas em 

Gruja (distrito de Búzi) e Estaquinha (ReliefWeb, 03/04) 

A Cruz Vermelha de Moçambique (CVM) implementa actualmente uma ampla gama de serviços apoiados por 

mais de 20 parceiros diferentes do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 

Esse apoio vem do Apelo de Emergência da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do 

Crescente Vermelho, contribuições bilaterais, aumento da capacidade de mobilização e contribuições 

financeiras. Desde o início da emergência, a CVM realizou intervenções de busca e salvamento, e até hoje 

continua a implementar actividades relacionadas com a distribuição de utensílios domésticos essenciais, 

promoção de higiene, distribuição de água potável, saneamento em massa e prestação de serviços de saúde.  

Por meio da operação do Apelo de Emergência, a CVM alcançou pelo menos 29 456 pessoas atingidas pelo 

Ciclone Tropical Idai com itens de assistência, actividades de promoção de higiene, serviços de saúde e 

fornecimento de 72 000 litros de água limpa. A maioria das pessoas alcançadas está localizada nos postos do 

Búzi, Cidade da Beira, Dondo e Nhamatanda, na província de Sofala. No entanto, com o apoio de outros 

parceiros, como o Comité Internacional da Cruz Vermelha, a CVM também actua noutras províncias, como 

Manica. 

As actividades no posto de Búzi começaram nos primeiros dias de Abril e concentraram-se na distribuição de 

material de abrigo e de itens de WASH, que atingiu 631 famílias (3 155 pessoas). Os itens incluíam kits de 

ferramentas de abrigo com lonas, utensílios de cozinha, mosquiteiros e garrafas de água.  

A CVM foi criada em 1981 e tem presença nas 11 províncias do país, além de filiais na maioria dos 133 

distritos. A CVM possui aproximadamente 170 funcionários, 5 500 voluntários e 70 000 membros em todo o 

país. A CVM é membro do Conselho Técnico de Gestão de Calamidades (CTGC), presidido pelo Instituto 

Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), a agência nacional degestão de calamidades, também é 

membro do grupo de trabalho de transferência de dinheiro.  

Samaritan’s Purse: está a montar uma clínica de emergência no hospital. 

MSF: montaram uma unidade de tratamento de cólera com 10 camas no hospital. Também estão a purificar a 

água do poço do hospital e tentam limpá-lo. (Relatório de avaliação do DEMA)  

Acesso humanitário 
O acesso rodoviário à cidade de Búzi ficou impossível durante quase três semanas desde que o CT Idai 

chegou a terra firme. A ajuda humanitária foi entregue utilizando recursos marítimos e aéreos.  A estrada de 

Guara Guara para Búzi já está acessível para 10MT 4x4. A estrada continua impedida à circulação de 

veículos pesados.  

A travessia de ferry do rio entre Guara Guara e a N280 está interrompida e a passagem apenas pode ser feita 

com pirogas. O Sul de Búzi é acessível por mar e permite chegar à cidade de Búzi por estrada (Logs Cluster, 

05/04). 

Os parceiros identificaram uma pista de aterragem no sul de Búzi para apoiar as operações aéreas 

planeadas, que precisam de mais avaliações. O Exército dos EUA está a ajudar o Cluster a avaliar a solução 

mais adequada para o transporte aéreo de veículos SHERP do PAM para  Búzi (OCHA SitRep # 2, 3 de Abril). 

O Cluster de Logística instalou uma Unidade de Armazenamento Móvel (MSU) no Búzi em 1 de Abril para 

fornecer serviços de armazenamento temporário aos parceiros (ReliefWeb, 02/04/2019). 



 

 

  

 

Avaliação Rápida de Moçambique – Distrito de Búzi Página 9 de 17 

 

O Cluster de Logística solicitou ao Fundo de Ajuda de Combustível o fornecimento de combustível no sul de 

Búzi para apoiar as operações aéreas planeadas (OCHA SitRep # 2, 3 de Abril). 

Uma avaliação de Bandua pelo PAM informa que a localidade está isolada. A entrega aérea será exigida pelo 

menos durante as próximas duas semanas (PAM-VAM, 2 de Abril).  Para chegar a Grudja, a localidade 

também pode ser atravessada via Inchope - Mutindiri - Grudja (PAM-VAM, 2 de Abril).   

Prioridades humanitárias estratégicas  

Prioridades:  
1. É necessária a assistência imediata de comida e abrigo em todas as povoações afectadas pelas 

inundações no posto de Búzi. 

2. Assistência imediata de WASH para reabilitar as latrinas e restabelecer as práticas de tratamento de 

água e lavagem das mãos. 

3. Apoio à estrutura de saúde para reabilitar instalações e assegurar medicamentos suficientes. 

Outras avaliações necessárias: 

1. É urgente a avaliação de danos às plantações para informar as estratégias de segurança alimentar e 

recuperação precoce 

2. É necessária avaliação adicional nos postos de  Estanquinha e Sofala para entender a escala e o tipo 

de necessidade ‒ especialmente nas povoações mais remotas 

3. Avaliação sectorial da educação para identificar o tipo de apoio necessário à reconstrução. 

Metodologia e limitações  

Recolha de dados: 
Este relatório baseia-se em resultados preliminares de avaliações realizadas no distrito de Búzi entre 1 e 3 de 

Abril, utilizando o inquérito Ferramenta de Avaliação das Necessidades Rápidas de Moçambique desenvolvido 

pelo Grupo de Trabalho de Avaliação e endossado pelo INGC (Instituto Nacional de Gestão de Calamidades). 

Para a recolha de dados foi utilizada a KoBo Toolbox. O inquérito, distribuído por três postos, abrangeu seis 

localidades, no total: Búzi (cidade de Búzi, Guara Guara e Munamicua), Sofala (Chicoio e Barada) e 

Estaquinha (Estaquinha). Três entrevistadores conversaram com aproximadamente 3 informadores-chave em 

todos os locais abrangidos pelo inquérito. 

Análise de dados: 
Esta informação foi complementada com os resultados de outras avaliações rápidas e relatórios de visitas de 

campo realizados no distrito de Búzi (a partir do registo de avaliações), bem como fontes de dados 

secundárias. Para processar dados secundários de fontes externas e relatórios de avaliações foi usado o 

DEEP. Os resultados foram processados e analisados por analistas da ACAPS, IFRC e MapAction 

O número de pessoas afectadas foi estimado do seguinte modo: 

Afectados pela inundação: ao mapear a extensão da inundação e os dados aproximados da população, 

estima-se que foram inundadas povoações com uma população total aproximada de 130 000 e 140 000 

pessoas.   
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ESTA É UMA ESTIMATIVA APROXIMADA PORQUE: 

1. Não dispomos de dados demográficos por povoação, pelo que estamos a estimar um crescimento 
proporcional usando dados antigos 

2. A confiança nos locais exactos das povoações é baixa 
3. Deduzimos que 100% das povoações abrangidas pela extensão da inundação no posto de Búzi foram 

100% inundadas (provável sobreavaliação) 
4. Não incluímos povoações fora do posto de Búzi uma vez que quase nenhuma parece situar-se na 

extensão da inundação (provável subavaliação). 
5. Supomos que 3 e 4 se cancelem. 
6. Expressa como “aproximadamente 75%” da população (= 132 000) 

 
As necessidades alimentares relatadas por todos os informadores-chave são elevadas, estimadas em até 
100% da população  
 
Espera-se que os danos causados pelo vento abranjam uma área mais vasta, mas ainda não se sabe como 

afectaram as pessoas no sul. 

1. Os dados primários não são claros neste aspecto (os informadores-chave estarão a misturar 
destruído e danificado)  

2. Temos de presumir que toda a área está afectada 
3. Média de 50 - 75% de construções danificadas ou destruídas 
4. 75% de 177 000 (total da população do distrito) = 132 000 
5. Portanto é necessário abrigo para 90 000 - 132 000 

 

Limitações:  
O número limitado de locais avaliados não permite uma representação abrangente e precisa da situação de 

todo o distrito de Búzi. O grau em que os dados recolhidos são representativos do distrito como um todo 

também é desconhecido, uma vez que a maioria dos dados primários provém da parte norte do distrito (posto 

de Búzi). 

As conclusões representam um instantâneo rápido de locais muito específicos, com os entrevistadores a 

dispor de tempo limitado no terreno para cada local. 

A natureza das entrevistas com informadores-chave apresenta limitações adicionais, como variações na 

qualidade e precisão dos dados recolhidos em todos os locais. Além disso, informadores-chave podem não ter 

conhecimento das necessidades enfrentadas por grupos populacionais específicos. As informações sobre 

saúde (surtos, feridos e vítimas mortais, escassez de medicamentos, etc.) precisam de ser cruzadas com os 

dados do governo e do cluster  de saúde. 

Os dados analisados não desagregam os locais por áreas urbanas, rurais ou costeiras, dificultando a 

compreensão e o contraste dos impactos geográficos.  

As informações sobre o acesso são difíceis de recolher e podem não ser fiáveis. 

Estão planeadas avaliações mais detalhadas com o objectivo de fornecer uma visão geral mais abrangente da 

situação. 



 

 

  

 

Avaliação Rápida de Moçambique – Distrito de Búzi Página 11 de 17 

 

Lições aprendidas  
 

As inundações em Sofala, em 2000, mostraram como o comportamento rural das famílias varia consoante a 

área cultivada. A programação da ajuda deve identificar e fornecer um nível diferente de assistência, sendo as 

necessidades especiais dos agregados familiares chefiados por mulheres um importante elemento a ter em 

conta. 

Um número significativo de pessoas depende da venda de mão-de-obra para ter rendimentos, sendo 

principalmente uma área rural, muita da força de trabalho era usada em explorações agrícolas locais. As 

perturbações causadas pelo ciclone na agricultura provavelmente impedirão que as pessoas tenham 

rendimentos por algum tempo, sugerindo que podem ser necessários sistemas de transferência de dinheiro 

para substituir a perda de rendimentos. 

(MADR 15/03/2000) 

Os direitos à habitação e posse de terra foram identificados como sensíveis após as inundações de 2000, 

incluindo o direito das pessoas deslocadas que não regressam e das que regressam, os direitos das pessoas 

nas áreas de realojamento, os direitos dos moradores em povoações informais e os direitos das comunidades 

de acolhimento. (FAO) 

As inundações em 2000 mostraram, igualmente, que os melhores resultados foram alcançados quando as 

organizações internacionais trabalharam em estreita colaboração com instituições e agências locais. (FAO) 

 

http://www.aec.msu.edu/agecon/fs2/mozambique/flash19e.pdf
http://www.fao.org/3/i1255b/i1255b00.pdf
http://www.fao.org/3/i1255b/i1255b00.pdf


 

Avaliação Rápida de Moçambique – Distrito de Buzi Página 12 de 17 

 

Principais características a nível do Distrito Administrativo 2  
 

Características chave  

Indicadores chave Moçambique Província de Sofala Distrito de Búzi 

População Total (Censos 2017) 
28 861 863 

2 221 803 177 384 

Distribuição da população por 
género 

13 800 857 homens / 15 061 606 mulheres 
1 071 803 homens / 1 149 973 
mulheres 

83 597 homens / 93 751 
mulheres 

Níveis baixos de administração 
(HDX 2019) 

11 províncias 13 distritos 3 postos 

Números de segurança alimentar 
(IPC Janeiro - Março 2019 
Projeções 10/2018) 

IPC 1 Mínimo: 17 139 999 (60%)  
                                                                      IPC Em 
dificuldade : 9 595 881 (33%)  
                                                                  IPC 3 Crise: 1 565 
773 (5%) 

IPC 1 Mínimo: 1.333.032 (60%) 
IPC 2 Em dificuldade: 866.503 (33%) 
IPC 3 Crise: 22.218 (1%) 

não disponível 

Níveis nutricionais (UNICEF) 
Prevalência de desnutrição 
moderada e severa: 43% 

não disponível não disponível 

Estatísticas de saúde  (UNICEF) 
Taxa de mortalidade de menores de cinco anos 72,4 por 
1.000 nados-vivos 

não disponível não disponível 

Estatísticas do programa WASH  
(WASHDATA 2015) em todo o país 
(INE 2007) nível distrital 

Zonas rurais 
Água potável: 

- 48,8% melhorada (12,7% canalizada, 39,1% não 
canalizada 

Saneamento: 

- 48,8% melhorada (12,3% não partilhado, 2,5% 
partilhado) 

- 38% não melhorado 

- 47,2% defecação a céu aberto 
Lavagem das mãos: 

- 44% observada 

- 37% instalações sem água e sabão 

- 7,6% instalações com água e sabão 

não disponível 

Água: 
- água canalizada 1,1% 
- água não-canalizada 98,9% 
Saneamento: 
- latrina melhorada 2,6% 
- latrina não melhorada 4,2% 
- latrina tradicional melhorada 
12,4% 
- sem latrina 80% 

Níveis de alfabetização 
 (UNICEF) 

Taxa de conclusão do ensino primário 40% 
Taxa de alfabetização de jovens (15 a 24 anos) 71% 
Taxa de assiduidade líquida ajustada, ensino primário 71% 
Taxa de assiduidade líquida ajustada, ensino secundário 
inferior 16% 

não disponível não disponível 

Acesso a serviços básicos 
(números domésticos) (INE 
2007) 

não disponível não disponível 

electricidade 2,3%/gerador 
0.5%/ 
gás 0,1%/madeira 29,8%/ 
gasolina, parafina, querosene 
66,1% 

https://data.humdata.org/dataset/mozambique-administrative-levels-0-3#metadata
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1151806/?iso3=MOZ
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1151806/?iso3=MOZ
https://data.unicef.org/country/moz/
https://data.unicef.org/country/moz/
https://washdata.org/data/household#!/
http://www.ine.gov.mz/
https://data.unicef.org/country/moz/
http://www.ine.gov.mz/
http://www.ine.gov.mz/
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Organização Org. Tipo Grupo Actividade Distrito Postos Localização Estado 

PAM ONU 
Telecomunicações de 
Emergência  Acesso à Internet Búzi Búzi 

Acampamento THW na 
aldeia de Nhangao  

PAM ONU 
Telecomunicações de 
Emergência  Acesso à Internet Búzi Búzi 

Base operacional 
avançada    

COSACA ONG internacionais 
Segurança Alimentar e 
Meios de Subsistência 

Distribuição de 
Alimentos Búzi Búzi  Planeado 

COSACA ONG internacionais 
Segurança Alimentar e 
Meios de Subsistência 

Distribuição de 
Alimentos Búzi Búzi  Planeado 

Exército IND Gov. 
Segurança Alimentar e 
Meios de Subsistência 

Distribuição de 
alimentos Búzi Búzi  Concluído 

CARE ONG internacionais 
Segurança Alimentar e 
Meios de Subsistência 

Distribuição de 
alimentos Búzi Búzi Guara Guara Em curso 

SCI ONG internacionais 
Segurança Alimentar e 
Meios de Subsistência 

Distribuição de 
alimentos Búzi Búzi Guara Guara Em curso 

COSACA ONG internacionais 
Segurança Alimentar e 
Meios de Subsistência 

Distribuição de 
alimentos Búzi Búzi Guara Guara Em curso 

WVMOZ 0 Nutrição. CMAM & IYCF - E Búzi Búzi Todos Planeado 

WVMOZ 0 Saúde 
Cuidados de Saúde 
Primários / MNCH Búzi Búzi Todos Planeado 

IFRC 
Cruz Vermelha / 
Crescente Vermelho 

Abrigo / Artigos não 
alimentares Distribuição Búzi Búzi  Concluído 

CV Moç 
Cruz Vermelha / 
Crescente Vermelho 

Abrigo / Artigos não 
alimentares Distribuição Búzi Búzi  Concluído 

COSACA 
ONG 
INTERNACIONAIS 

Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi Guara Guara Concluído 

COSACA 
ONG 
INTERNACIONAIS 

Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi Guara Guara Concluído 

COSACA 
ONG 
INTERNACIONAIS 

Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi Nimatanda Concluído 
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CVM 0 
Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi Cidade de Búzi Em curso 

DFID Gov. 
Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi Cidade de Búzi Em curso 

IOM ONU 
Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi Cidade de Búzi Em curso 

CVM 0 
Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi Cidade de Búzi Concluído 

CVM 0 
Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi Cidade de Búzi Concluído 

DFID Gov. 
Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi Cidade de Búzi Concluído 

IOM ONU 
Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi Cidade de Búzi Concluído 

CVM 0 
Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi  Planeado 

CVM 0 
Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi  Planeado 

DFID Gov. 
Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi  Planeado 

IOM ONU 
Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi  Planeado 

DFID Gov. 
Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi  Concluído 

IOM ONU 
Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi  Concluído 

RUBICON 
ONG 
INTERNACIONAIS 

Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi  Concluído 

RUBICON 
ONG 
INTERNACIONAIS 

Abrigo / Artigos não 
alimentares  Búzi Búzi  Concluído 

UNICEF ONU 
Água, Saneamento e 
Higiene Tratamento da Água Búzi Búzi Sede de Búzi Planeado 

GNR Por. Governo 
Água, Saneamento e 
Higiene 

Purificação e 
distribuição de água Búzi Búzi Sede de Búzi  
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Item  Cidade de 
Búzi 

Guara Guara Estaquinha Barada Chicoio Munamicua 

Data 01/04/2019  01/04/2019  02/04/2019  02/04/2019  03/04/2019  03/04/2019  
População estimada   42.000 2.000 3.500  2.700 
Acesso  Estrada  Estrada  Estrada (pedestre 

& carro)  
Estrada (pedestre 
& carro) 

Estrada (pedestre 
apenas) - Estrada 
(4x4) 

Estrada (pedestre 
apenas) - Estrada 
(4x4) 

Afectados  Casas 
Plantações 

Casas  
Plantações  

Casas 
Plantações 

Nulo Casas 
Terrenos de cultivo 

Casas 
Terrenos de cultivo 

Ainda inundado Plantações  Plantações  Casas 
Plantações 

Nulo Casas 
Terrenos de cultivo 

Casas 
Terrenos de cultivo 

Programa WASH 
Acesso a água 
Antes  

Poço aberto 
Furo 

Poço aberto não 
protegido  
Furo  

Poço ou furo com 
bomba manual em 
funcionamento 
Poço protegido 
Poço aberto ou 
fonte 
desprotegidos 

Poço ou furo com 
bomba manual em 
funcionamento 
 

Poço ou furo com 
bomba manual em 
funcionamento. 
Poço aberto ou 
fonte 
desprotegidos 

Poço ou furo com 
bomba manual em 
funcionamento. 
Poço aberto ou 
fonte 
desprotegidos 

Acesso a água 
Depois  

Poço aberto 
Furo 

Poço aberto não 
protegido  
Furo  

Poço ou furo com 
bomba manual em 
funcionamento 
Poço protegido 

Poço aberto 
protegido 

Poço ou furo com 
bomba manual em 
funcionamento. 
Poço aberto 
protegido 

Poço ou furo com 
bomba manual em 
funcionamento. 
Poço aberto 
protegido 

% que fazem 
tratamento da água  

50 - 70%  50 - 70%  0-25% 25% 0% 0% 

Tratada com  Certeza  Certeza Cloro Certeza Cloro  Cloro  
Mudança para água 
potável segura  

Nenhuma / mais 
agora 

A mesma / 
diminuição  

Diminuiu Diminuiu  Diminuiu  Diminuiu  

Tipo de latrina antes  Latrina 
doméstica  

Latrina doméstica Latrina doméstica  Latrina doméstica Latrina doméstica Latrina doméstica 

Tipo de latrina 
depois 

Defecação a céu 
aberto  

Defecação a céu 
aberto  

Defecação a céu 
aberto  

Defecação a céu 
aberto  

Defecação a céu 
aberto  

Defecação a céu 
aberto  

Acesso a sabão  51 - 70 %  50%  0% 51–75%  100%  0 - 51 %  
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Saúde 
Casos de DAA 
(Diarreia Aquosa 
Aguda) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Casos de Sarampo  Desconhecido  Desconhecido  Não Não  Não Não 
Casos de Malária  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Tipo de instalações 
de saúde 

Posto de Saúde  Posto de Saúde  Posto de Saúde  
Centro de Saúde  

Posto de Saúde  
 

 

Posto de Saúde  Nenhum 

Local para 
tratamento de 
Cólera  

Não  Não  Sim/Não  Não  Não  Não  

Acesso a Técnicos 
de Emergência 
Médica / 
Paramédicos  

Sim Sim Sim Não Não  Não  

Estado do Centro de 
Saúde  

Danificado Operacional  Destruído 
Em funcionamento  

Danificado  Em funcionamento 
intacto  

não disponível 

Educação 
Causa da falta de 
instrução antes 

Falta de 
professores  

Falta de 
professores  

Necessidade de 
ajudar a família  

Necessidade de 
ajudar a família  

Necessidade de 
ajudar a família  

Não sabem 

Falta de educação 
depois  

Dano à escola e 
perda de 
materiais  

Dano à escola e 
perda de materiais 

A escola está 
muito longe agora  

Perda de material 
escolar  

Dano à escola e 
perda de materiais 

Dano à escola e 
perda de materiais 

Alimentos 
Estimativa de perda 
de colheitas  

76-100%  67–100%  52-100% 51-76%  51–75% 76-100%  

Acesso dos 
agregados 
familiares à área de 
cultivo nas 
próximas duas 
semanas  

A Maioria  A Maioria  A Maioria  A Maioria  Nenhum A Maioria  

Reservas de 
alimentos dos 
agregados 
familiares  

Nenhum Nenhum Algumas Nenhum Nenhum  Nenhum 
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Mercados em 
funcionamento  

Sim, mas não 
completamente 

Sim, mas não 
completamente 

Sim, mas não 
completamente 

Sim, de forma 
normal 

Sim, de forma 
normal 

Não 
(definitivamente 
não / muito 
poucos) 

Reservas dos 
mercados: produtos 
frescos / enlatados / 
secos 

Sem reservas  Sem reservas  Algumas  Não  Não  Não  

Reservas de artigos 
não-alimentares nos 
mercados  

Em reserva  Em reserva  Algumas  Não  Sim Sim 

Alojamento 
# A viver em 
edifícios públicos  

Sim  
5.000 

Sim,  
Desconhecido #  

Sim Sim Sim 
300  

Sim 
Desconhecido  

% de casas 
danificadas  

A maioria  
51-100%  

A maioria  
51-100% 

A maioria  
51–75% 

A maioria  
51–75% 

  

Protecção 
Agregados 
familiares 
encabeçados por 
crianças  
 

Sim Sim  Não  Não  Sim Sim 

Agregados 
familiares que 
perderam 
documentos de 
identificação  

Sim Sim Sim Sim  Sim Sim 

Acesso a informação e comunicação 
A receber 
informação sobre 
distribuições  

Sim Não  Sim, e é claro; Nenhuma 
informação é 
partilhada com a 
comunidade; 

Nenhuma 
informação é 
partilhada com a 
comunidade; 

Nenhuma 
informação é 
partilhada com a 
comunidade; 

 


