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1. Sumário 
Em março de 2019, a República de Moçambique sofreu efeitos devastadores do ciclone IDAI, 
particularmente nas províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambezia, resultando na morte de pelo 
menos 602 pessoas, com mais de 1.641 feridas e mais 1 milhão pessoas que necessitam de 
serviços essencias de saúde. Antes do ciclone, o sistema de nacional de saúde nessas áreas já 
estava sobrecarregado, já que consultas externas per capita foi de 2, 7 em Sofala, 1,78 em 
Manica, 1,17 em Tete, superiores à média nacional de 1,60 em 2018 (no contexto de inadequada 
mão de obra e infraestruturas de saúde). Apesar das melhorias nas taxas de mortalidade infantil e 
melhorias significativas no acesso aos cuidados de saúde primários, os indicadores de saúde e 
nutrição são preocupantes e bem abaixo das metas nacionais: taxa de mortalidade de < 5 (78,5 por 
1000), taxa de mortalidade materna (407 por 100 000 nados vivos), 43% das crianças menores de 
cinco anos de idade são raquíticas e 6% perdem rapidamente o peso corporal devido a desnutrição 
severa. Após a catástrofe, registou-se um aumento de casos de  malária nas áreas mais afectadas, 
onde foram notificados 83.138 casos  (representando 40% de todas as doenças) 
concomitantemente com o surto de cólera, resultando em 6 727 morbidades e 8 mortes, a partir de 
29 de abril 2019 o Ministério da saúde (MISAU) e seus parceiros iniciaram a vacinação em massa 

para reforcar os esforços ora 
em curso  para educação para 
saúde, vigilância 
epidemiologica e manejo de 
casos. O desastre casou danos 
totais ou parciais em 94 
unidades de saúde 
(representando 14% da infra-
estrutura de saúde nas 
províncias afetadas), incluindo 
seus equipamentos, móveis, 
medicamentos essenciais e 
suprimentos médicos, que são 
estimado em US $93.5 
milhões. Além disso, estima-
se que as perdas do sector 
saúde e nutrição em termos de 

esforços de resposta a desastres e fluxos econômicos perdidos sejam de US $108.800.000. Dada a 
actual crise relacionada à saúde e os riscos resultantes do impacto da catástrofe, é fundamental 
que sejam intensificados esforços para restabelecer a prestação de serviços essenciais de saúde, 
juntamente com a vigilância epidemiológica contínua, prevenção e controlo das doenças 
infecciosas e desnutrição, reconstrução/reabilitação de unidades de saúde danificadas, capacitação 
de pessoal para prestação de serviços e gestão de riscos, monitoria e avaliação; intervenções 
nutricionais direcionadas e promoção da saúde e nutrição por meio de contato com a comunidade 
entre grupos vulneráveis, especialmente para prevenção e tratamento de doenças transmitidas por 
vetores e pela água e prevenção e tratamento da desnutrição aguda. Nesse sentido, o setor de 
saúde e nutrição exigiria pelo menos US $ 202,4 milhões para a recuperação, incluindo a melhor 
reconstrução para garantir a resiliência. Deste montante, cerca de US $ 117 milhões são 
necessários para intervenções dentro de 12 meses, enquanto US $ 51,2 adicionais serão 
necessários para sustentar os ganhos até três anos e mais US $ 34,2 milhões para fortalecer os 
sistemas e construir com resiliência ao longo de um período de cinco anos. 
 
 
 
 

$81.486.404		

$108.860.09
8		

$12.074.398		

Health and Nutrition Sector Recovery Needs 
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2. contexto pré-ciclone e linha de base para o setor da saúde 
 
Esta secção resume a situação geral de saúde do país e as áreas afectadas pelo ciclone antes da 
catástrofe para fornecer o contexto de base para os esforços de comparação e restauração 
  
2.1 Contexto e Análise Do Setor Pré-Ciclone 

Contextos demográficos, climáticos e riscos: A República de Moçambique tem uma população 
estimada em 27.909.798 (48% do sexo masculino e 52% do sexo feminino) com uma densidade 
populacional de 36,1 por quilómetro quadrados. O país é dividido em 11 províncias e 154 
distritos. O país tinha um PIB de US $12.65 bilhões em 2017, que cresceu em 3,3% em 2018 e 
antes do ciclone foi projetado para melhorar marginalmente para 3,5% em 2019. O país tem um 
clima tropical húmido predominante no Norte, e também experimenta o clima seco no Sul. Estas 
condições climáticas influenciaram padrões epidemiológicos com malária sazonal, meningite, 
cólera e outras doenças diarreicas. O país enfrentou (e continua a) enfrentar ameaças 
significativas de desastres naturais, tais como inundações, secas e ciclones, com maior frequência 
nas últimas três décadas, o mais recente desastre foi o ciclone que afetou 51 distritos em quatro 
(4) províncias, nomeadamente, Sofala, Manica, Zambézia e Tete. Antes do ciclone, pelo menos 
117.000 pessoas já haviam sido afectadas por grandes inundações com 24.000 deslocados e 
temporariamente alojados em 22 centros de acomodação nas províncias de Zambézia, Sofala, 
Tete e Niassa. 

Estado de saúde: Moçambique tem feito ao longo dos anos progressos modestos na melhoria de 
alguns indicadores de saúde, como a esperança de vida geral que melhorou de 53 anos em 2007 
para 59 anos em 2017 (mas fica atrás da média africana de 62 anos) e mortalidade materna que 
diminuiu de 500 por 100.000 nascimentos em 2008 a 443 por 100.000 nascimentos em 2011. 
Apesar das melhorias marginais nas taxas de mortalidade infantil e de melhorias significativas no 
acesso aos cuidados primários de saúde, estas continuam a ser fontes de preocupação na última 
década. Por exemplo, dados recentes mostram que a taxa de mortalidade infantil é de 78,5 por 
1000 nados vivos, a taxa de mortalidade materna é de 407 por 100 000 nados vivos, ambos 
permaneceram acima das metas nacionais.   
 
Estado de nutrição: A prevalência nacional de desnutrição é alta (43%) e está estagnada desde 
2011, embora a desnutrição tenha diminuído de 8% em 2011 para 4,5% em 2015, 15,9% das 
crianças de 6 a 59 meses estão abaixo do peso. Zambézia, Tete, Manica e Sofala estão entre as 
províncias com os maiores índices de desnutrição. A prevalência de anemia é de 51% em 
mulheres em idade reprodutiva e quase 70% das crianças de 6 a 59 meses apresentam alguma 
forma de anemia. Esses desafios nutricionais pré-desastres representam um risco maior de 
morbidades e mortalidades relacionadas à nutrição no período de recuperação. 

Iniquidade nos indicadores de saúde: O aparente ritmo lento de melhorias nos indicadores de 
saúde também foi exacerbado por desigualdades significativas entre populações urbanas e rurais e 
também grupos de baixa renda, sustentados por desigualdades no acesso aos serviços de saúde - 
que poderiam piorar com o desastre. Por exemplo, o Sistema de Informação de Saúde do Distrito 
(DHS) 2011 mostra uma taxa de entrega supervisionada de 54% com uma variação significativa 
entre urbano (80%) e rural (44%) e preocupantemente diminuiu de 32% para 26% na província da 
Zambézia, que também foi afectada pelo ciclone. 

Doenças transmissíveis: Cerca de 65% das mortes são devidas a doenças transmissíveis, 
maternas e nutricionais, das quais o HIV / SIDA é o que mais preocupa, com uma taxa de 
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prevalência crescente de 11,5% em 2009 para 13,2% em 2015. Três das províncias mais afectadas 
têm prevalência de HIV acima da média nacional - 16,3% em Sofala, 15,1% na Zambézia e 
13,5% em Manica. Além disso, a malária é um dos maiores desafios de saúde, representando 10,3 
milhões de morbidades em 2018 e 39% de prevalência em crianças menores de cinco anos, 
enquanto surtos recorrentes de cólera e doenças diarreicas continuam a ser de preocupação de 
saúde pública, especialmente nas províncias afectadas. 

Doenças não transmissíveis (DNT): as DNTs representam 27% das mortalidades em 
Moçambique. Particularmente, a doença cardiovascular (9%) é a principal causa de morbidade e 
mortalidade, sendo a hipertensão o principal factor de risco com 35% de prevalência nacional 
(40,6% nas áreas urbanas contra 29,8% nas áreas rurais). As doenças hipertensivas também são a 
segunda causa de morte materna no país e uma das principais causas de prematuridade e morte 
neonatal. Em 2003, a prevalência de diabetes em Moçambique para pessoas na faixa etária de 20 
anos ou mais, foi de 3,1% e prevê-se que aumente para 3,6% nos próximos anos. As pessoas que 
sofrem dessas DNTs correm maior risco de sofrer complicações à luz da interrupção da prestação 
de serviços de saúde devido ao desastre do ciclone.   

Sistema de prestação de cuidados de saúde e cobertura: O sistema de saúde moçambicano é 
estruturado em unidades de saúde quaternárias, terciárias, secundárias e primárias ou tipos I a IV. 
Antes do desastre ciclónico, havia cerca de 8.425 centros de saúde e farmácias. Nos últimos 10 
anos, o setor da saúde fez alguns progressos na melhoria do acesso aos cuidados de saúde, 
especialmente os serviços de atenção primária à saúde. Para as províncias mais afetadas, a 
infraestrutura e os recursos humanos para a prestação de serviços de saúde já estavam restritos. 
Por exemplo, consultas externas per capita foram de 2,07 em Sofala, 1,78 em Manica, 1,17 em 
Tete, que já eram superiores à média nacional de 1,60 em 2018. Entretanto, houve uma 
inadequação geral na força de trabalho da saúde como a densidade de médicos, enfermeiros e 
parteiras por 10.000 habitantes estimada em 6 – Sofala (8,1), Manica (6), Tete (4,2) e Zambézia 
(4,2). O índice de cobertura composta para Moçambique é estimado em 0,36 em 2017. Estima-se 
que as despesas reembolsáveis com saúde sejam inferiores a 10%  

Tabela 1: Principais Dados de Referência para o Sector de Saúde e Nutrição – Nacional e Províncias 
Mais Afetadas 

Indicador Nacional Sofala Manica Tete Zambézia Fonte 
População 27909798 2259248 1945994 2648941 5164732  
Expectativa de vida no nascimento (em anos) 59     IDS 
Taxa de mortalidade materna/100.000 nados vivos 407      
Taxa de mortalidade infantil (IMR)/1.000 nados 
vivos 

78.5      

Índice de Cobertura Composta do Sistema de Saúde 
Universal 

0.36 N/A N/A N/A N/A OMS, 2017 

Taxa de recuperação da desnutrição aguda 84.1% 77.0% 86.9% 88.7% 90.9% Relatório de 
Nutrição 

Percentagem de crianças elegíveis que recebem 
TARV 

88% 56% 55% 36% 39% SISMA-HIS 
Program 

Percentagem de crianças totalmente vacinadas 93.6% 97.1% 100.8% 94.5% 95.8% SISMA-DIS 
Consultas externas/pessoa  1.60 2.07 1.78 1.17 1.22 SISMA/INE 
Médicos, enfermeiros e parteiras por 10.000 
habitantes 

6 8.1 6 4.2 4.2 Computed from 
data of HRH 
Directorate 

Taxa de notificação de todas as formas de 
TB/100.000 pessoas 

353,0 540,0 333,2 295,5 353,0  

Cobertura institucional de partos 87,1% 90,8% 96,4% 82,1% 84,2% SISMA-DIS 
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Indicador Nacional Sofala Manica Tete Zambézia Fonte 
Cobertura de cuidados Pré-Natal (pelo menos 
quatro consultas durante a gravidez) 

54% 58% 68% 46% 42% SISMA-DIS 

Percentagem de HIV positivos elegíveis a receber 
TARV 

57% 58% 65% 73% 55%  

Habitantes/centro de saúde  16 855 13 860 18 153 20 960 19 938 SISMA-DIS 
Produtividade individual (unidade de 
serviço/membro da equipe) 

5 436 4 979 6 358 6 158 6 046 SISMA-DIS/DRH 

DTP1-DTP3 taxa de abandono  5,6% 7,7% 4,9% 7,4% 7,7% SISMA-DIS 
Camas/1.000 habitantes  0.80 0.90 0.86 0.50 0.56 SISMA-DIS 

 
 
3. Efeitos Sectoriais E Custos Dos Efeitos 
 
3.1. Síntese dos efeitos no sector da saúde 
 
Danos Na Infraestrutura e Ativos Físicos: A área de infraestruturas do sector de saúde foi 
severamente afetada pela passagem do ciclone IDAI, de onde um total de 94 unidades sanitárias 
sofreram vários graus de danos, dos quais 4 foram completamente destruídos e 90 foram 
parcialmente danificados, incluindo seus equipamentos, móveis, medicamentos essenciais e 
suprimentos médicos (ver anexo 1). Estima-se que 14% da infraestrutura de saúde nas províncias 
afectadas sofreram os danos – particularmente a província de Sofala (a destacar a cidade da 
Beira), seguida pelas províncias de Manica, Tete, Zambézia e Inhambane. Na maioria dos casos, 
foram as coberturas que sofreram grandes danos, contudo, sofreram também outros elementos 
construtivos e estruturais, incluindo dissipação total ou parcial de estruturas de cobertura, paredes 
e pilares desmoronados, portas e vidros quebrados. Consequentemente, os móveis e equipamentos 
existentes foram significativamente afectados em muitos casos, exigindo a sua substituição para o 
bom funcionamento das instituições. Sofala, que foi a província severamente afectada, teve 4 
distritos que não havia condições de realizar cirurgias que para salvar vidas, como a cesariana, 
devido a destruição total nos blocos operatórios, especialmente no Hospital Central da Beira e no 
Hospital Rural do Buzi 

 
Pictures courtesy Provincial Directorate of Health, Manica 
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Os danos causados nas infraestruturas e nos ativos relacionados à saúde são estimados em US $ 
81.486.404 (sendo 98,6% no setor público) e o processo de reconstrução / reabilitação exigirá US 
$ 12.074.398 adicionais para incorporar soluções técnicas de resiliência nos próximos 3 a 5 anos. 

 
Mudanças / perdas no acesso aos serviços de saúde e nutrição: O ciclone IDAI e as 
inundações afetaram 1,8 pessoas, resultando na morte de pelo menos 602 pessoas com mais de 
1.641 feridos e pelo menos um milhão precisando de serviços essenciais de saúde. O surto de 
cólera e um aumento de doenças diarreicas, febres e malária seguiram o que subcarregou ao já 
limitado sistema de saúde nas áreas afectadas. Avaliações nutricionais rápidas estão em 
andamento para identificar casos de desnutrição aguda nos grupos mais vulneráveis. No entanto, 
em experiências anteriores com ciclones e inundações mostrou que mesmo com níveis aceitáveis 
de desnutrição aguda (≤ 5% de prevalência), sua carga na população afetada deve ser de pelo 
menos 230.000 devido ao acesso restrito a alimentos em uma insegurança alimentar moderada a 
crônica grave. 

Neste contexto, o Ministério da Saúde com o apoio de parceiros está a trabalhar para garantir a 
restauração de serviços essenciais de saúde primários e secundários através de serviços móveis / 
de proximidade e de agentes comunitários de saúde para centros de acomodação. O pacote básico 
inclui parte Saúde Reprodutiva, Materna, Neonatal e Infantil (RMNCH), tratamento de doenças 
comuns, Programa Alargado de Vacinação (PAV), prevenção do HIV, promoção da saúde, 
serviços essenciais para pessoas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão e outras 
doenças crônicas, saúde mental e suporte psicossocial, restauração do tratamento para HIV e TB, 
fornecimento de profilaxia pós-exposição (PEP) a vítimas de violência baseada no género; 
serviços de prevenção de rotina e de promoção de saúde, além de encaminhamento para 
atendimento especializado. 

Para a área de nutrição, a resposta se concentra no Programa de Reabilitação Nutricional (PRN) 
para identificar e tratar casos de desnutrição aguda moderada e grave em crianças menores de 5 
anos, mulheres grávidas e lactantes, pacientes com cólera, tuberculose e HIV e outros grupos 
vulneráveis. e na promoção e proteção de práticas adequadas de alimentação de bebês e crianças 
pequenas, bem como o fornecimento de suplementação de micronutrientes (vitamina A e pós de 
múltiplos micronutrientes), incluindo a desparasitação entre as populações mais vulneráveis e de 
risco. 

Para as atividades de resposta mencionadas acima, a perda estimada é de cerca de US $ 108,8 
milhões.  

 
Mudanças / perdas nos Processos de Governança e Tomada de Decisão: como resposta à 
situação de emergência nas províncias e distritos afetados, tornou-se necessário reconfigurar e 
fortalecer a estrutura de coordenação e governança. Até agora, o Governo moçambicano criou e 
apoiou centros de operações de emergência nacionais e provinciais através do Instituto Nacional 
de Gestão de Calamidades (INGC). Em termos de coordenação, foram estabelecidos mecanismos 
entre os diferentes grupos de emergência para facilitar as necessidades abrangentes e as 
avaliações de risco com a população afectada, líderes locais, profissionais e instituições de saúde. 
O aumento do custo dos processos de tomada de decisões de coordenação e governança no setor 
da saúde é estimado em US $ 7.857.396, o que aumentaria para cerca de US $ 9 milhões até o 
final da resposta de emergência e processos de recuperação do setor de saúde (veja o anexo 2 para 
detalhes). 

Aumento dos riscos e vulnerabilidades: A inundação e a estagnação da água aumentaram o 
risco de doenças transmissíveis e um terreno favorável para a criação de mosquitos. Os principais 
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riscos para a saúde incluem cólera e outras diarreias agudas, diarreia com sangue e outras doenças 
transmitidas por vetores, incluindo malária, dengue, bem como outras doenças propensas a 
epidemia, como o sarampo, e as diferentes formas de desnutrição, incluindo deficiências de 
micronutrientes. Os casos de malária estão a aumentar nas quatro províncias afectadas (Sofala, 
Manica, Zambézia e Tete), a maioria nos principais distritos afectados, com um número 
acumulativo de casos notificados de 83.138, desde a explosão do ciclone. Como parte das 
actividades de prevenção da malária, para além das actividades de promoção da saúde de rotina, 
foram distribuídas 50 450 redes mosquiteiras impregnadas com inseticida de longa duração 
(REMILD) nas províncias de Sofala e Manica. Esta em curso a campanha de pulverização intra 
domiciliaria em Sofala, que se destina a cobrir os quatro distritos mais afectados. Desde a 
declaração do surto de cólera em 4 distritos (Beira, Buzi, Dondo e Nhamatanda), foram 
notificados 6 727 casos e 8 mortes a partir de 29 de abril de 2019. Como parte da resposta 
contínua ao Cólera, o MISAU concluiu com sucesso uma campanha de vacinação contra a cólera 
de emergência que teve duração de seis dias e abrangiu mais de 800.000 pessoas (98% da 
população alvo). 

Tabela 2: tabela sumária de danos e perdas para o setor (em dólares americanos) 
Tipo de custo Sector Público Sector Privado Total Per cent 
Dano total 80,380,775 1,105,629 81,486,404 40% 
Perda Total 

  
108,860,098 54% 

Resiliência 11,913,036 161,362 12,074,398 6% 
Total Geral 80,380,775 1,105,629 202,420,900 100% 

 
4. Contribuições do sector para o impacto macroeconómico e humano 
 
Moçambique é classificado como um país de baixa renda com um Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita de US $ 415,72 em 2017 e o tamanho estimado de sua economia de US $ 12,65 
bilhões. A contribuição do setor da saúde para a economia nacional ao longo dos anos tem uma 
média anual de 2%. O impacto do desastre não é apenas a perda de capital humano resultante de 
mortes e morbidade, mas também os danos aos bens, a perda temporária de renda e a resultante 
inflação local devido à falta de actividade econômica e à escassez de necessidades humanas 
básicas. As comunidades já pobres enfrentam um risco exacerbado de fome, levando à redução da 
produtividade, desnutrição e o correspondente aumento de vulnerabilidades, especialmente para 
mulheres e crianças. 

 

O estudo do custo da fome em Moçambique revelou que cerca de 1,62 mil milhões de dólares 
foram perdidos em 2015 como resultado da desnutrição infantil, uma equivalência de quase 11% 
do PIB em 2015. A exacerbação das múltiplas formas de desnutrição já existentes nas províncias 
afetadas devido ao ciclone IDAI potencialmente aumentariam o impacto macroeconômico e 
humano da desnutrição infantil. 

 
5. Necessidades de Recuperação e Estratégia 

5.1 Necessidades De Recuperação E Priorização 
O principal objectivo do processo de recuperação de desastres para o sector de saúde e nutrição é 
acelerar a reconstrução de instalações de saúde danificadas e restaurar a prestação de serviços aos 
níveis anteriores ao desastre, ou melhor, para minimizar a interrupção do tratamento de doenças 
crônicas preexistentes (com atenção específica ao gênero e grupos vulneráveis). Isso também 
abordará os riscos prevalentes de surtos de doenças e incorporará a resiliência, investindo nas 
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capacidades de redução de riscos de desastres e de gerenciamento de riscos de desastres, bem 
como no conceito de melhor reconstrução (BBB) para infraestrutura e serviços. 

 

Dados os riscos decorrentes do impacto do desastre, essa estratégia prioriza a vigilância 
epidemiológica; prevenção e controle de doenças infecciosas e desnutrição; reconstrução / 
reabilitação de unidades de saúde danificadas; capacitação para prestação de serviços, monitoria e 
avaliação; e promoção de saúde e nutrição por meio de contato com a comunidade entre grupos 
vulneráveis, especialmente para prevenção e tratamento de doenças transmitidas por vetores e 
pela água. 

O MISAU constituiu uma equipe para conduzir o PDNA para o setor de saúde e nutrição, que 
reuniu insumos e relatórios de avaliação de vários programas e parceiros do grupo de saúde. Com 
base na metodologia PDNA, os danos e perdas foram quantificados por tipo e magnitude. Os 
micro-custos de danos e perdas foram recebidos de alguns programas e províncias com base em 
suas avaliações técnicas (por exemplo, HIV, Saúde Ambiental, Enfermagem / Obstetrícia, 
Informação em Saúde e programas de nutrição). A macro abordagem de custo foi adotada para 
custear danos e perdas que não existiam estimativas de custo ascendentes dos programas. Nesses 
casos, os custos do Plano Estratégico do Sector de Saúde (PESS 2014-2019) foram ajustados pela 
inflação aos seus valores presentes. Pelo custo de construção de novas infraestruturas, o custo do 
PESS foi triangulado com estimativas recentes de concursos e discutido com funcionários do 
Ministério da Saúde. 

  
 

 
Tabela 3: estimativa de danos, perdas e necessidades do setor de saúde e nutrição 

Descrição 
 Custo em moeda local Custou dólares 

americanos Total de necessidades 

Público Privada Privada Publico Moeda Local US$ 

Danos 5,906,803,909 81,087,442 1,266,991 92,293,811 5,987,891,351 93,560,802 
Custo total dos danos  601,093,241.46 - - 9,392,082 601,093,241 9,392,082 
Custo de danos dos suprimentos 1,921,368,292 28,686,595 448,228 30,021,380 1,950,054,887 30,469,608 
Custo de danos dos equipamentos 
e mobiliários 

1,099,390,885 19,124,397 298,819 17,177,983 1,118,515,282 17,476,801 

Custo de dano parcial 1,522,517,175 22,949,276 358,582 23,789,331 1,545,466,451 24,147,913 
Resiliência 762,434,315 10,327,174 161,362 11,913,036 772,761,489 12,074,398 
Perdas 6,967,046,264 - - 108,860,098 6,967,046,264 108,860,098 
Governança 572,712,725.44 -  8,948,636 572,712,725 8,948,636 
Infraestrutura 202,099,987.20 -  3,157,812 202,099,987 3,157,812 
Redução de riscos 1,626,142,360.9

6 
-  25,408,474 1,626,142,361 25,408,474 

Acesso e Prestação de serviços 4,566,091,190.4
0 

-  71,345,175 4,566,091,190 71,345,175 

Total 12,873,850,173 81,087,442 1,266,991 201,153,909 12,954,937,615 202,420,900 
 
 
Tabela 4: iniciativas e custos de recuperação de curto, médio e longo prazo 
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Descrição Curto prazo até 
12 meses (US$) 

Medio Prazo 
1 -3anos (US$) 

Longo Prazo  
3- 5 anos para 

cima (US$) 

Custo Total 
(US$) 

1. Necessidade de maior resiliência, redução de risco e vulnerabilidade 3,605,000 9,407,639 6,271,759 19,284,398 
Acelerar o programa Hospitalar seguro  7,244,639 4,829,759 12,074,398 
Capacitar Equipas Médicas de Emergências Nacionais  3,605,000 2,163,000 1,442,000 7,210,000 
2. Reconstrução de Infraestruturas e Activos Físicos  48,738,357 21,543,516 14,362,344 84,644,216 
Custo de danos 33,899,084 10,270,628 6,847,085 51,016,796 
Custo de Perda de Infra-Estrutura 14,839,273 11,272,888 7,515,259 33,627,420 
3. Restauração do processo de governança e de tomada de decisão do setor 
saúde 7,857,396 668,557 445,705 8,971,658 

Custos para coordenação adicional e necessidades de gestão de desastres, 
inclusive para resposta nutricional 7,857,396 668,557 445,705 8,971,658 

4. Retomada do acesso e prestação de serviços de saúde 39,503,169 19,179,950 12,786,633 71,469,753 
Agentes comunitários de saúde (APEs) 2,240,000 576,000 384,000 3,200,000 
Compensação (reabilitação) 2,890,938 - - 2,890,938 
Maiores gastos com doenças epidêmicas (cólera, malária, diarreia, sarampo, 
poliomielite) 238,425 - - 238,425 

Maiores gastos para o aumento geral da carga do caso 5,400,300 3,510,195 2,340,130 11,250,624 
Mais despesas para o tratamento e cuidados de longa duração para trauma físico 
e mental 2,406,493 962,597 641,732 4,010,822 

Maiores gastos relacionados com referencia de pacientes a outras instalações 4,040,026 1,616,010 1,077,340 6,733,376 
Maiores gastos para tratamento de desnutrição aguda (distinção para 
intervenções em intervenções de base comunitária vs instalações) 11,478,339 6,887,003 4,591,336 22,956,678 

Tratamento de HIV (ITS, HIV) 2,037,571 - - 2,037,571 
Sistemas de Informação para Saúde  2,418,391 1,612,260 4,030,651 
Malaria (diagnóstico e tratamento) 4,816,476 - - 4,816,476 
Saúde Materna e Neonatal  3,080,719 3,120,000 2,080,000 8,280,719 
Recrutamento temporário 127,923 - - 127,923 
Tuberculose (TB) 598,360 89,754 59,836 747,950 
Formação Urgente de 123 trabalhadores de saúde sobre os processos de 
resposta a emergências, especialmente habilidades de referencia e transferência 
bem como em Equipas Médicas de Emergência 

147,600 - - 147,600 

5. Redução De Riscos E Melhor Reconstrução- BBB 17,317,874 439,800 293,200 18,050,874 
Maiores Gastos para mitigar os riscos relacionados aos desastres 17,317,874 439,800 293,200 18,050,874 
Total geral 117,021,797 51,239,462 34,159,641 202,420,900 

5.2 Recomendações para Redução de Risco de Desastres e Reconstrução Resiliente no 
Sector Saúde 

5.2.1 Curto Prazo (12 meses) 
O plano de recuperação de curto prazo do setor da saúde terá como alvo as intervenções 
que salvam vidas por meio de abordagens curativas e preventivas.  

5.2.2 Infraestrutura 
§ A curto prazo, continuar a usar as instalações temporárias e as instalações de saúde 

existentes. 
§ Fortalecer o uso de brigadas móveis e / ou APEs na prestação de serviços de saúde 

estabelecidos em centros de acomodação, bem como em comunidades distantes e 
isoladas. 

§ Devem ser feitos esforços concertados para reconstruir e / ou reabilitar as unidades de 
saúde nas províncias afectadas que apoiarão a retomada da prestação de serviços 
essenciais de saúde, especialmente para os vulneráveis e pessoas necessitadas. Isto deve 
ser em colaboração com o setor de água e saneamento. equipar as unidades de saúde com 
drenagens, abastecimento de água adequado e banheiros que devem ser sensíveis ao 
gênero e também acessíveis às pessoas com deficiência. 
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§ Em uma abordagem Reconstruir Melhor (BBB), a substituição de coberturas danificadas 
de instalações de saúde deve ser reforçada com vigas de concreto para fornecer uma 
melhor âncora contra tempestades. 

§ O número e os tipos de equipamentos essenciais devem ser identificados e um tampão 
adequado deve ser disponibilizado durante o próximo ano e além. 

§ Iniciar dos processos preparação dos ToRs e de concursos para a seleção de consultor. 
estudos para a elaboração de projectos de infraestruturas resilientes. 
 

5.2.3 Serviços de Saúde & Nutrição 
 

Nesta fase, a resposta dos serviços de saúde visa atender às necessidades essenciais de saúde 
e nutrição resultantes do impacto do ciclone, garantindo que os sistemas de rotina sejam 
restabelecidos para a resposta de médio e longo prazo. As principais acções planificadas 
incluem: 
§ Rever e estender o Plano de Resposta do MISAU de 3 meses a 12 meses para restaurar 

efetivamente a funcionalidade do nível primário e secundário de atendimento. 
§ Conforme descrito no plano de resposta do Ministério da Saúde, reforçar a revisão dos 

serviços de cuidados de saúde primários com base nos recursos disponíveis para: 
o Assegurar a coordenação do reposicionamento nacional de profissionais de saúde, 

incluindo médicos, enfermeiros, parteiras e psicólogos voluntários de províncias não 
afectadas. 

o Coordenar o reposicionamento de equipes médicas regionais e internacionais para 
contenção e gestão de casos de surtos de doenças relacionadas ao desastre. 

o Foco na equidade, garantindo serviços através de unidades de saúde e brigadas 
móveis. Os serviços essenciais e o pacote prioritário, incluindo saúde reprodutiva, 
saúde materna, neonatal e infantil (RMNCH), tratamento de doenças comuns, 
incluindo distúrbios nutricionais, malária, prevenção da tuberculose, doenças 
sexualmente transmissíveis e HIV, bem como promoção da saúde. 

o Continuar a prestação de apoio psicossocial ao pessoal de saúde e às comunidades, 
conforme necessário. 

o Garantir que o tratamento não seja interrompido para as pessoas que recebem 
tratamento para doenças crônicas, mas transmissíveis, como a tuberculose e o HIV. 

o Fornecer serviços essenciais para pessoas com doenças crônicas, como diabetes, 
hipertensão, câncer e outras doenças crônicas e pessoas com problemas de saúde 
mental. 

o Identificar e responder às vítimas de violência baseada no género (VBG); e 
implementação de protocolos específicos de Código de Conduta e Proteção de 
Exploração Sexual e Abuso dentro da resposta. 

o Garantir o encaminhamento para o serviço especializado, quando necessário. 
o Promover ambientes de vida saudáveis em locais de alojamento temporário. 
o Envolver as comunidades locais para fornecer informações em formatos e idiomas 

acessíveis a pessoas idosas, pessoas com deficiências, mulheres e crianças. 
§ Os suprimentos de medicamentos recebidos de várias fontes precisam ser inventariados 

para realocação e uso antes do vencimento. 
§ Para a área de nutrição, a resposta se concentrará na continuidade do Programa de 

Reabilitação Nutricional (PRN) para identificar casos de desnutrição e fornecer 
tratamento para casos de desnutrição aguda moderada e grave (DAM e DAG). O apoio 
nutricional inclui alimentação suplementar de pacientes em centros de tratamento de 
cólera e centros de apoio / instituições de pessoas vivendo com HIV. Além disso, 
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informações, aconselhamento e apoio a todos os cuidadores PVS sobre a alimentação 
adequada de lactentes e crianças jovens, entre outros. 

§ Estão previstas intervenções para melhorar a capacidade do pessoal de saúde e nutrição 
para preparar e responder a uma emergência, bem como fortes ênfases na promoção da 
saúde e intervenções de saúde ambiental. 

 

5.2.4 Redução de Risco de Desastres  
§ Intensificar a vigilância de doenças nas províncias afectadas e reforçar os sistemas de 

alerta precoce para a segurança da saúde e doenças de interesse para a saúde pública, 
incluindo a desnutrição aguda. 

§ Prosseguir com a planejada Semana Nacional de Saúde para os 21 distritos de alto risco 
em maio de 2019. O plano deve atingir pelo menos 810.196 crianças menores de 5 anos e 
313.723 meninas e mulheres em idade reprodutiva (15-49 anos). O pacote de intervenção 
deve incluir vacinas contra sarampo, rubéola e pólio; vitamina A, desparasitação, triagem 
nutricional, suplementos de ferro e ácido fólico para a saúde do adolescente, da mãe e da 
criança; planeamento familiar e atendimento pré-natal. Outra rodada da Semana Nacional 
de Saúde pode ser necessária no final do ano. 

§ Plano de gestão de desastres, incluindo planeamento de instalações de saúde com 
Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). Planos distritais de gestão de desastres 
orientados para a acção, com papéis de resposta para sectores de saúde e afins, 
dependendo do tipo de desastre. 

§ Também será essencial conduzir a vigilância nutricional imediata no nível de AWC para 
entender o cenário. O estabelecimento de comitês de monitoria nutricional em nível de 
panchayat e distrito e uma extensa campanha de educação para saúde. 

§ É necessário um fundo de contingência nas Províncias e Distritos para acção imediata e 
fundos de contingência especiais em todos os níveis para resposta imediata. 

§ Capacitação periódica de trabalhadores de saúde e exercícios simulados. 
§ É aconselhável também ter pelo menos uma semana de fornecimento de combustível 

disponível para alimentar os geradores. 

 

5.3 Medio Prazo (12-36 meses) 
O plano de recuperação a médio prazo enfatizará a melhoria do acesso aos cuidados de 
saúde, restaurando as instalações de saúde, melhorando as capacidades da força de 
trabalho da saúde e promovendo a redução do risco de desastres. 

5.3.1 Infraestrutura 
§ Continuar a reconstrução das infraestruturas de saúde, considerando a localização 

geográfica em relação à propensão a desastres e reconstruir em outro local, ou 
modificações de engenharia adequadas devem ser feitas para evitar tais problemas no 
futuro. 

§ Fortalecer os laboratórios em todos os hospitais distritais para detectar a leptospirose 
e outras doenças transmissíveis. Isto deve incluir laboratórios de última geração, 
incluindo RT-PCR. 

§ Avaliar a segurança da infraestrutura de saúde para vários tipos de desastres e 
investimentos apropriados para infraestrutura resistente a desastres 

§ Mapeamento de instalações propensas a desastres, avaliação de riscos e elaboração 
de um plano para atualizá-los. 
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§ Lançamento de concursos para a seleção de empreiteiro para a execução de obras de 
infraestruturas resilientes e sustentáveis. 

5.3.2 Serviços de Saúde e Nutrição 
§ Os planos para a preparação e resposta a desastres do setor da saúde devem ser 

atualizados anualmente. Isso deve incluir planos para lidar com todos os tipos de 
desastres aos quais a região é vulnerável, incluindo incidentes de causalidade em 
massa e planos de gestão de desastres para hospitais, tanto do governo quanto do 
sector privado. 

§ Actualizar anualmente os planos nacionais de contingência para nutrição com base 
nos dados de monitoria da segurança alimentar e nutrição e garantir a sua inclusão 
nos planos de preparação e resposta a desastres do sector da saúde e alinhar com os 
planos de contingência nacionais do INGC. 

§ Programas de treinamento e capacitação para profissionais de saúde a vários níveis, 
incluindo exercícios de simulação, considerando suas funções e responsabilidades 
para assegurar uma resposta rápida e sistemática a todos os tipos de emergências e 
desastres, incluindo protocolos e códigos de conduta para a protecção da exploração 
sexual e Abuso.  

§ Estudos epidemiológicos e investimentos em medidas de controle vetorial, incluindo 
a introdução de tecnologias para monitoria e notificação imediata. Isso ajudará a 
reduzir o risco de surtos após desastres. 

§ Fundos de contingência para emergências, especialmente em unidades de saúde de 
nível mais baixo, para resposta imediata. 

§ Desenvolver POPs para desastres para tomada de acções como evacuação e 
acompanhamento de mulheres grávidas, lactantes e crianças, DNT e pacientes de 
cuidados paliativos; implementando medidas de saúde pública nas fases de alerta e 
pós-desastre; coordenação de equipes médicas externas, gestão de medicamentos e 
suprimentos recebidos de várias fontes e outras questões. 

§ Vigilância nutricional contínua, que inclui avaliações nutricionais visando os distritos 
mais afectados com base em pesquisas SMART e IPC para análise de desnutrição 
aguda nos distritos mais afectados. 

5.3.3 Redução de Risco de Desastres 
§ Programas periódicos de treinamento e capacitação para trabalhadores de saúde em 

saúde e nutrição adaptados às suas funções e responsabilidades. 
§ Conduzir treinamento em Redução de Riscos de Disastres sobre nutrição de 

emergência para as AWWs. 
§ Instalação de sistemas de alertas antecipados no estado e nos distritos. 

5.4 Longo Prazo (36-60 meses) 
O plano de longo prazo deve estar de acordo com outros planos de desenvolvimento em 
vários níveis e tem como objetivo promover reformas contínuas no sector da saúde, 
fortalecer os centros de saúde e o sistema de informações de saúde. 

5.4.1 Infraestrutura 
§ Continuar com os esforços para reconstruir infraestruturas que foram gravemente e 

completamente danificadas, tendo em conta a resiliência destas infraestruturas, a fim 
de evitar danos semelhantes em unidades sanitárias no futuro. 

§ A longo prazo, a prioridade vai para a reconstrução das unidades sanitárias que foram 
totalmente danificadas, com base em projetos devidamente elaborados para 
infraestruturas resilientes, implantados em locais seguros, infraestruturas amiga da 
natureza e sustentável. 
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§ Garantir o cumprimento das regras de resiliência na reconstrução e reabilitação de 
todas as infraestruturas danificadas pelo ciclone. 

5.4.2 Serviços de Saúde e Nutrição 
§ Estabelecer uma equipe permanente de resposta médica e nutricional a desastres 

nacionais especializados em gestão de emergências e desastres. 
§ Fortalecer os serviços de atenção primária e o apoio psicossocial por meio de 

modelos e inovações inteligentes, incluindo modelos de clima inteligente que avaliam 
as diferentes necessidades de mulheres e homens para tratamento igual e efectivo, 
com ênfase nos grupos vulneráveis e socialmente desfavorecidos. 

§ Apoiar os serviços de atenção primária, investigando modelos de fornecimento mais 
inteligentes e mais resilientes, incluindo modelos inteligentes para o clima. 

§ Implementar as recomendações do relatório de Avaliação Externa Conjunta para 
Moçambique, incluindo reformas apropriadas nos arranjos legais e institucionais 
existentes; processos e procedimentos para intervenções de recuperação rápida. 

§ Desenvolver um sistema forte de monitoramento e avaliação (M & A) para assegurar 
que o curso das atividades de recuperação, reconstrução e RRD sejam concluídas em 
tempo hábil. 

5.4.3 Redução de Risco de Desastres 
§ Tecnologias de saúde inovadoras e abordagens de saúde digital devem ser usadas em 

todos os níveis para beneficiar e maximizar a reconstrução dos sistemas de saúde.  
§ Fortalecer o Sistema existente de Informações de Saúde (HIS) para o gerir de dados 

para a Vigilância Integrada de Doenças e Resposta. 
§ Estabelecer um sistema integrado de vigilância nutricional e de segurança alimentar 

para ajudar a orientar e monitorar a resposta e actualizar os planos de resposta 
nutricional regularmente. 

§ Estabelecimento de centros de aconselhamento nas províncias e distritos para tratar 
de questões psicossociais. 

§ Tomar medidas para reduzir o desgaste do pessoal e identificar recursos para reduzir 
o burnout na próxima etapa.  

5.5 Estratégia de Implementação para Recuperação 
Os programas de recuperação a curto, médio e longo prazo precisará de ser acompanhado por 
mecanismos fortes que acompanhem a ajuda, coordenem os programas e monitorem o progresso. 
Os sistemas existentes de monitoria e avaliação também precisarão de ser aprimorados em todos 
os níveis. A monitoria efetiva do progresso e o rastreamento da ajuda serão fundamentais para 
garantir que o governo, os parceiros internacionais e o setor privado atinjam os objectivos do 
sector. Seria igualmente importante garantir relatórios regulares sobre o progresso em direção às 
metas de recuperação, desafios enfrentados durante a recuperação e o impacto da assistência 
prestada. Finalmente, os programas de recuperação devem incluir um mecanismo de feedback das 
comunidades sobre o apoio fornecido e ajustar as prioridades de acordo com suas necessidades. 

5.6 Monitória e Avaliação (M&A)  
Um plano de Monitoria e Avaliação (M & A) de recuperação do sector da saúde deve ser 
desenvolvido com foco em alguns indicadores críticos, definir claramente a frequência e o 
cronograma e, de preferência, ser implementado por uma equipe multissetorial composta por 
inspetores e avaliadores como parte da estratégia geral de recuperação M & A. Um processo de 
avaliação de recuperação de desastres deve ser implementado e consistente com as intervenções 
de recuperação de curto, médio e longo prazo. Assegure também que os dados e informações 
colhidas sejam através do mecanismo existente (DHIS2 ‘’SISMA’’, etc.) 
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A estrutura de M & A faz parte de um conjunto mais amplo de actividade de avaliação específica 
para desastres. Os elementos do processo de avaliação de recuperação de desastres podem incluir 
o seguinte: 

§ Estrutura de monitoria e avaliação: fornecer orientação de alto nível para garantir que 
os elementos-chave dos planos de avaliação sejam consistentes e que o conhecimento 
seja transferido de uma recuperação de desastre para as subsequentes. 

§ Plano de avaliação: Detalhes sobre como um processo específico de recuperação de 
desastres será avaliado. Um plano de avaliação assegura que as questões-chave de 
avaliação sejam adequadamente respondidas no relatório de avaliação, e que os padrões 
de sucesso devem ser discutidos e estabelecidos antes da actividade de avaliação ser 
realizada. Este plano de avaliação deve ser desenvolvido em conjunto com, ou como 
parte do plano de recuperação de desastre. Isso garantirá que o pensamento avaliativo 
seja incorporado ao desenho do programa, independentemente de a actividade de 
avaliação ocorrer. 

§ Atividade de avaliação: A colheita de informações para responder a perguntas de 
avaliação e fazer um julgamento sobre o "sucesso" de programas de recuperação de 
desastres. Para qualquer desastre pode haver várias avaliações: por exemplo, pode haver 
uma avaliação formativa inicial para avaliar se os resultados imediatos estão sendo 
alcançados e outra avaliação de resultados alguns anos depois para avaliar se os 
resultados de longo prazo foram alcançados. 

§ Relatórios de Progresso de Recuperação da Comunidade: eles fornecem informações 
públicas regularmente sobre o progresso até a data e os planos futuros para atingir os 
resultados da recuperação de desastres. 

§ Relatório de avaliação: Este é um documento que apresenta as descobertas e 
recomendações de uma avaliação do programa de recuperação de desastres. Documentar 
as lições aprendidas com a avaliação fortalece a base de evidências para melhorar futuros 
programas de recuperação de desastres. 
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7. Annexes 
Anexe 1: Resumo de danos por tipo de instalação 

Instalações 
Linha de 
base das 

Instalações 
Dano total Dano parcial Danos gerais 

(Total e parcial) 

Percentagem de 
instalações de 

saúde danificadas 
(Total/parcial) 

Público Privada 

Posto de Saúde 41 3 0 3 7% 100% 0% 
Unidade sanitária Tipo II 556 0 63 63 11% 92% 8% 
Unidade sanitária Tipo I 46 0 1 1 2% 100% 0% 
Hospital Distrital/Rural 19 0 2 2 11% 100% 0% 
Hospital Provincial/Geral 3 0 0 0 0% 0% 0% 
Hospital Central 2 0 1 1 50% 100% 0% 
Central Medical  e 
Artigos Médicos  
(Armazém) 

1 1 0 1 100% 100% 0% 

Armazém de 
Medicamentos e 
suplementos nutricionais 

- 0 3 3 0% 100% 0% 

Centros de formação de 
trabalhador de saúde 2 0 2 2 100% 100% 0% 

Administrativo e outros - 0 4 4 0% 100% 0% 
Residências de 
funcionários - 0 9 9 0% 100% 0% 

Clínicas privadas - 0 5 5 0% 100% 0% 
Total 670 4 90 94 14.0% 13.3% 0.7% 

 
Anexe 2: Detalhes das perdas estimadas 

Domínio/descrição Estimated Cost (US$) 
Governança 8,948,636 

Custos para coordenação adicional e necessidades de gestão de desastres (saúde e nutrição) 8,948,636 
Infraestrutura 3,157,812 

Custo de demolição e remoção de  entulho 2,917,812 
Custos para instalações temporárias e/ou móveis 240,000 

Redução de riscos 25,408,474 
Acelerar o programa seguro do hospital  
Maiores gastos para mitigar os riscos decorrentes do desastre 18,050,874 
Aumentar as capacidades do pessoal em capacidades básicas da Gestão de Risco de Desastres e do 

Regulamento Sanitário Internacional 
7,357,600 

Acesso e prestação de serviços 71,345,175 
Agentes Comunitários de Saúde (APEs) 3,200,000 
Compensação (reabilitação) 2,890,938 
Perdas relacionadas com o ambiente 23,022 
Mais despesas para doenças epidémicas, (cólera, malária, diarreia, sarampo, poliomielite) 238,425 
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Domínio/descrição Estimated Cost (US$) 
Mais despesas para aumento global de casos 11,250,624 
Mais despesas para o tratamento e cuidados de longa duração para trauma físico e mental 4,010,822 
Mais despesas para tratar a desnutrição aguda  22,956,678 
Relacionadas com o HIV (ITS, HIV) 2,037,571 
Sistemas de informação 4,030,651 
Malária (diagnósticos e tratamento) 4,816,476 
Materna, neonatal, saúde da criança (incluindo planeamento familiar) 8,280,719 
Recrutamento temporário 127,923 
Tuberculose 747,950 
Maiores gastos relacionados com referencia de pacientes a outras instalações 6,733,376 

Total geral 108,860,098 
 



	 
Avaliação	do	Sector	de	Educação	sobre	o	Ciclone	IDAI	em Moçambique  

		 
1. Resumo  
	 
A	 Avaliação	 das	 Necessidades	 Pós-Desastre	 (PDNA)	 para	 o	 sector	 da	 educação	 faz	 parte	 do	 PDNA	mais	 âmplo	
realizado	 por	 todos	 os	 sectores	 (social,	 productivo,	 infraestrutura	 e	 assuntos	 transversais)	 sob	 a	 liderança	 do 
Governo	 de	 Moçambique. Para	 a	 educação,	 o	 processo	 PDNA	 foi	 liderado	 pelo	 Ministério	 da	 Educação	 e	
Desenvolvimento	Humano	(MINEDH), Direcção	de	Infraestruturas	e	Equipamentos	Escolares	(DIEE).  
	 
O	objetivo	 geral	 desta	 avaliação	 é	 fazer	 um	 balanço	 dos	 danos	 e	 perdas	 enfrentados	 pelo	 sector	 da	 educação, 
provocados	pelo ciclone	tropical	Idai	na	noite	de	14	de	Março	de	2019	e	pelas	inundações	que	o	acompanharam,	e	
fornecer	 estimativas	 das	 necessidades	 de	 recuperação	 e	 reconstrução	 usando	 o	 princípio	 de	 reconstrução	
melhorada	 (building	 back	 better).	 A	 avaliação	 engloba	 todo	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Educação,	 que	 inclui	 o	 pré-
primário	(desenvolvimento	da	primeira	 infância	- DPI),	ensino	primário	(1ª-7ª	classes),	ensino	secundário	(8ª-12ª	
classes),	 escolas	 técnicas	 (educação	 técnica	 e	 profissional	 TVET),	 universidades	 e	 Institutos de	 formação	 de	
professores	 (IFP). Os	 danos	 e	 perdas	 para	 os	 sub- sectores	 são	 calculados	 com	 base	 nos dados	 e	 informações	
fornecidos	ao	MINEDH e ao Ministério	da	Ciência	e	Tecnologia,	Ensino	Superior	e	Técnico	Profissional	(MCTESTP) 
pelas Direcções	 Provinciais	 da	 Educação	 e	 Desenvolvimento	 Humano	 (DPEDH) e	 pelos Serviços	 Distritais	 de	
Educação	 Juventude	 e	 Tecnologia (SDEJT). Além	 disso,	 a	 Equipa	 de	 Avaliação	 do	 Sector	 de	 Educação	 PDNA	
efectuou	visitas	de	campo	a	Sofala,	Manica	e	Zambézia	para verificar	os	dados	e	realizar visitas	às	instituições	de	
ensino	para	consultar	professores,	membros	dos	Conselhos	de	Escola,	pais/encarregados	de	educação	e	alunos.  
	 
De	acordo	com	os	dados	provinciais,	o ciclone	echeias	afectaram um	total	de	1.372	instalações	escolares (um	total	
de 4.222 salas	de	aula,	 parcial	 ou	 totalmente	destruídas)	nas	províncias	de	 Sofala,	Manica,	 Zambézia	e	 Tete. O 
valor líquido do	total	de	danos e	perdas para	o	setor	da	educação	é	estimado	em 1.311.239.395	meticais	 (US$	
20,4	 milhões)	 a	 preços	 pré-desastre. Destes,	 o	 dano	 à	 infraestrutura	 e	 ao	 património	 físico	 é	 estimado	 em	
956.995.395	meticais	(US$	14.9	milhões)	e	o	sector	sofreu	uma	perda	estimada	em	354.244.000	meticais	(US$	5.5	
milhões). No	geral,	o	sector	público	sofreu mais danos	e	perdas	do	que	o	setor	privado. Dado	o	elevado	número	
de	escolas	públicas	e	salas	de	aula	precárias	que	não	resistiram	à	tempestade,	não	é	de	surpreender	que	o	sector	
das	 escolas	 públicas	 tenha	 sofrido	 mais. Embora	 os	 efeitos	 sobre	 as	 infraestruturas	 e	 os	 activos	 físicos	 sejam	
facilmente	monetizados,	é	mais	desafiador	estimar	o	custo	total	dos	efeitos	sobre	o	ensino	e	aprendizagem,	sobre	
a	matrícula	e	 frequência	dos	estudantes	e	sobre	o	aumento	de	crianças	 fora	da	escola.	Fica	claro	nas	conversas	
com	professores	e	alunos	que	há	preocupações	primárias	 sobre	a	 sua	 segurança	 física	e	emocional,	o	 seu	bem-
estar	 psicossocial	 e	 preocupações	 adicionais	 com	 as	 necessidades	 económicas	 domésticas,	 que	 os	 distraem	
significativamente	tanto	do	ensino	como	da	aprendizagem.	Além	disso,	foram	destacadas	preocupações	em	torno	
dos	 riscos	 para	 grupos	 populacionais	 já	 vulneráveis,	 como	 raparigas	 e	 crianças	 com	 deficiência.	 O	 sector	 da	
educação	 tem	 a	 oportunidade	 de	 construir	 tanto	 escolas	 resilientes	 como	 futuros	 resilientes	 para	 todas	 as	
crianças,	garantindo	uma	educação	segura,	inclusiva	e	de	qualidade.  
	 
A	necessidade	total	de	recuperação	e	reconstrução	para	o	sector	da	educação	nos	próximos	cinco	anos,	usando	o	
princípio	da	reconstrução	melhorada	(building	back	better),	é	estimada	em	7.829.119.423	meticais	(US$	122.3). As	
estratégias	de	 recuperação	e	necessidades	específicas	de	curto,	médio	e	 longo	prazos	 são	descritas	no	 relatório	
principal.  
	 
2. Contexto	pré-ciclone	e	linha-de-base para	o	sector  
		 
2.1 Contexto	e	Análise	Pré-ciclone	do	Sector  
	 
Na	 última	 década e	 meia,	 Moçambique	 registou	 melhorias	 significativas	 na	 educação. A	 abolição	 das	 taxas	
escolares	 em	 2003-04	 e	 a	 provisão	 de	 apoio	 direto	 às	 escolas	 e	 livros	 didáticos	 gratuitos,	 juntamente	 com	
investimentos	em	construção	de	salas	de	aula	e	professores,	resultaram	num	aumento	das	matrículas	nas	escolas	



primárias	 e	 secundárias	 de 3.6	milhões	 em	 2003	 para	 cerca	 de	 7.2 milhões	 em	 2017 (Inquérito Estatístico	 do 
MINEDH,	 2017).	A	matrícula	 na	 escola	 primária	 agora	 é	 de	 97%.	A	admissão	 de	 crianças	 com	6	 anos	 de	 idade 
melhorou significativamente até mais	 de	 80%.1 A	 paridade	 de	 género	 na	 matrícula	 no	 ensino	 primário	 e	
secundário	também teve	alguma	melhoria.  
	 
No	entanto,	muitos	desafios	permanecem	para	a	oferta	da	educação	básica	em	Moçambique. Taxas	de	conclusão	
do	ensino	primário	estagnaram	em	cerca	de	47% ao	longo	dos	últimos	anos,	devido	à	persistência	de	altas	taxas	de	
abandono	 e	 repetição	 neste	 nível	 de	 ensino. O Relatório	 da UNESCO de 2018 sobre	 Revisão	 de	 Políticas	
Educacionais estima que, em	2015, 2,4	milhões	de	crianças,	adolescentes	e	jovens	moçambicanos	estavam	fora	da	
escola,	incluindo	606.000	crianças	em	idade	escolar,	920.000	adolescentes	em	idade	escolar	do	ensino	secundário	
do	1º	nível	e	879.000	adolescentes	e	jovens	em	idade	escolar	do	ensino	secundário	do	2º	nível. As	disparidades	de	
género,	 em	 detrimento	 das	meninas,	 também	prevalecem	 com	 relação	 às	 crianças	 e	 jovens	 fora	 da	 escola. De	
facto,	em	Moçambique,	as	raparigas	representam	60%	das	crianças	fora	da	escola	primária,	54%	dos	adolescentes	
do	ensino	secundário	do	1º	nível	e	53%	dos	adolescentes	e	 jovens	em	idade	escolar	do	ensino	secundário	do	2º	
nível. Fatores relacionados	 com	 a	 pobreza e	 com	 normas	 socioculturais,	 tais	 como	 casamentos	 e	 gravidezes	
precoces,	distância	de	casa	à	escola,	falta	de	espaços	escolares	seguros,	salas	de	aula	superlotadas e	insuficiente	
número	e	qualidade	de	professores,	impedem	que	as	crianças	terminem	a	escola. 	 
	 
Desempenho	da Aprendizagem  
As	 escolas	 primárias	 em	Moçambique	 continuam	 preocupadas	 em	melhorar	 o desempenho	 da	 aprendizagem. 
Uma	avaliação	nacional	de	2016	do	desempenho	da	aprendizagem	constatou	que,	em	média	nacional,	menos	de	
uma	 em	 cada	 dez	 crianças	 na	 3ª	 classe	 tem	 competências	 básicas	 de	 leitura. O	 baixo	 nível	 de	 aprendizado	 é	
refletido	 nas quatro províncias afetadas. De	 acordo	 com	 a	 avaliação	 nacional	 da	 aprendizagem, as	 taxas	 de	
literacia	e	numeracia	nas	quatro	províncias	afectadas	são	em	geral	mais	baixas	do	que	a	média	nacional.	Manica	
reflete as	taxas	mais	baixas	tanto	em	literacia	como	em	numeracia.  
	 
Tabela 1: Taxas	de	Literacia	e	Numeracia  

Província  Taxa	de	Literacia  Taxa	de	Numeracia  
Sofala  10%  9.92%  
Manica  2.8%  5.95%  
Zambézia  5.4%  8.85  
Tete  4.8%  9.92%  

	 
A	 avaliação	 nacional	 da	 aprendizagem	 indicou	 que	 existem	 ligações	 entre	 a	 baixa	 aprendizagem	e	 as	 questões-
chave,	como	absentismo	do	professor,	capacidade	do	professor,	gestão	da	escola,	o	uso	do	Português	como	língua	
de	 ensino	 e	 ambientes	 de	 aprendizagem	 não	 adequados. Enquanto	 94%	 das	 raparigas	 em	 Moçambique	 se	
matriculam	no	ensino	primário,	mais	 de	metade	 abandonam	a	escola	 até	 à	 5ª	 classe,	 apenas	11%	 continuam	a	
estudar	 no	 nível	 secundário	 e	 apenas	 1%	 ingressa	 na	 faculdade.2 Entre	 as	 crianças	 que	 terminam	 o	 ensino	
primário,	 quase	 dois	 terços	 deixam	 o	 sistema	 sem	 habilidades	 básicas	 de	 leitura,	 escrita	 e	 matemática.3 Além	
disso,	apenas	4%	das	crianças	com	menos	de	6	anos,	principalmente	nas	áreas	urbanas,	têm	acesso	a	qualquer	tipo	
de	oportunidade	de	aprendizagem	na	infancia	financiada	pelo	estado,	o	que	muitas	vezes	significa	que	as	crianças	
não	 estão	 preparadas	 para	 a	 escola,	 contribuindo	 para	 a	 baixa	 escolaridade.4	 		 Considerando	 que	 os	 dados	 da	
aprendizagem	pré-Idai	mostram	baixos	níveis	de	 literacia	e	numeracia	em	 todas	as	quatro	províncias	afectadas,	
existem	preocupações	claras	em	garantir	que	a	qualidade	e	o	desempenho	da	aprendizagem	não	sejam	afetados	

																																																													
1		http://www.unicef.org.mz/en/our-work/what-we-do/education/	
2	https://www.usaid.gov/mozambique/education	
3	ibid	
4	ibid	



negativamente	e	em	aproveitar	a	oportunidade	para	igualmente	reconstruir	de	uma	forma	melhorada	a	qualidade	
da	aprendizagem.		
	 
Crianças	com	deficiência 
O	sector	da	educação	 reconhece	que	as	crianças	que	sofrem	de	 incapacidades	 requerem	uma	atenção	especial,	
especialmente	 após	 o	 desastre,	 dado	 seu	 nível	mais	 alto	 de	 vulnerabilidade,	 e	 procura	 garantir	 que	 elas	 sejam	
incluídas	 e	 apoiadas	 em	 uma	 resposta	 pós-desastre	 inclusiva.	 Estima-se	 que	 entre	 2%	 a	 6%	 da	 populaçao	
Moçambicana	e	13.5%	de	crianças	dos	2-9	anos	vivem	com	deficiencia	–	estimando-se	que	70%	de	crianças	com	
deficiencia	vive	nas	zonas	rurais	(Censo	national	de	2007).		Dado	que	em	contextos	de	emergencia	as	crianças	com	
deficiencia	 sao	 as	 que	 mais	 poderao	 ser	 deixadas	 atras,	 	 abandonadas,	 negligenciadas	 e	 separadas	 dos	 seus	
cuidadores/familias	 e	 sao	 mais	 vulneraveis	 a	 violencia,	 exploraçao	 e	 abuso,	 ha’	 uma	 reconhecida	 necessidade	
urgente	de	apoiar	crianças	com	deficiencia	no	pos-desastre.	
	 
2.2 Tabela	dos	principais	dados	de	referência	do	Setor  
	 
De	acordo	com	o		Sistema	de	Informação	da	Gestão	Escolar	(SIGE)	2018,	a	tabela	seguinte	apresenta	o	número	de	
escolas	 primárias	 e	 secundárias	 nas	 quatro	 províncias afectadas e	 o	 número	 de	 crianças	 matriculadas,	
desagregadas	por	raparigas	e	rapazes. Raparigas e	rapazes	não	se	beneficiam	igualmente	da	educação	primária	e	
secundária. As	 raparigas	 são	 menos	 propensas	 que	 os	 rapazes	 a	 progredir	 para	 a	 escola	 secundária.5 Tais	
desigualdades	precisam	ser	destacadas,	para	que	possam	continuar	a	ser	abordadas.  
	 
Tabela 2: Panorama	do Sector Público	da Educação (SIGE	2018)  

Província  Subsector  Nº	de	raparigas  Nº	de	rapazes  
Sofala  Primário  227.459  488.837  

Secundário  37.743  86.701  
Manica  Primário  255.630  539.091  

Secundário  34.434  87.012  
Zambézia  Primário  750.211  1.595.992  

Secundário  45.023  104.557  
Tete  Primário  279.180  568.551  

Secundário  23.602  52.717  
	 
3. Efeitos	setoriais	e	custo	dos	efeitos  
		 
3.1.	Visão	geral	dos	efeitos	sobre	o	sector	(danos	em	infraestruturas	e	activos	físicos,	danos/perdas	na	produção	
de	bens	e	serviços	e	no	acesso	a	bens	e	serviços,	danos/perdas	na governação	e processos	de decisão,	incremento	
de	risco	e	vulnerabilidade)  
	 
Efeitos	na	infraestrutura	e	activos	físicos  
No	geral,	o	impacto	do	Idai	afectou	um	total	de 31 pré-escolas, 1.306 escolas	primárias, 26 escolas	secundárias, 
11 escolas	 técnicas, 3 universidades	 e 3 institutos	 de	 formação	 de	 professores.	 Em	 todos	 os	 subsetores,	 pré-
primário	até	à	universidade, 	um	total	de 4.222 salas	de	aula	 foram	danificadas. O	 impacto apenas em escolas	
primárias	e	 secundárias foi	de 332.301 alunos	e 9.616 professores	afectados. Os	danos	em	escolas	primárias	e	
secundárias podem	ver-se	na	tabela	abaixo:  
	 
Tabela 3:	Escolas	primárias	e	secundárias	afetadas	por	província  

Província  Nº	de	Alunos	
afectados  

Nº	de	Professores	
afectados  

Nº		de	Salas	de	aula	danificadas  

																																																													
5	http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/global-initiative-on-out-of-school-children-eastern-and-southern-africa-
regional-report-2013-en.pdf	



Sofala  237.186  7.232  2.055	convencionais, 1.160	precárias	e	mistas  
Manica  70.991  1.283  179	convencionais, 11	precárias	e	mistas  
Tete  19.524  196  47	conventionais, 174	precárias	e	mistas  

Zambézia  7.314  78  8	convencionais , 68	precárias	e	mistas  
Inhambane  1.200  26  10	convencionais  
	 
A	província	mais	afectada	é	Sofala,	seguida	por	Manica,	Tete	e	Zambézia.	Em	Sofala,	13	distritos	foram	afetados,	e	
os	cinco	mais	afectados	foram:	Cidade	da	Beira,	Buzi,	Nhamatanda,	Dondo	e	Muanza.	Os	3	institutos	de	formação	
de	professores	afectados	estão	em	Sofala.	Também	digno	de	nota	em	Sofala,	uma	escola	especializada	em	apoio	a	
crianças	com	deficiência	com	5	salas	de	aula	e	89	alunos	e	11	professores,	foi	afectada.	 	Em	Manica,	10	distritos	
foram	afectados;	os	mais	afetados	 incluem:	Sussundenga,	Cidade	de	Manica	e	Bárue.	Em	Tete	5	distritos	 foram	
afetados;	os	mais	afectados	 incluem:	Moatize,	 Tsangano	e	Cidade	de	Tete.	E,	na	província	da	Zambézia,	 apenas	
dois	distritos	 foram	atingidos:	Chinde	e	 Inhassunge.	 (A	província	de	 Inhambane	 também	está	 incluída	na	 tabela	
acima,	pois	8	escolas	com	um	total	de	10	salas	de	aula	foram	afectadas.)		
		
O	valor	líquido	total	dos	danos	e	perdas	para	o	sector	da	educação	é	estimado	em	20.4	milhões	de	dólares.	Destes,	
o	 dano	 à	 infraestrutura	 e	 aos	 activos	 é	 estimado	em	14.9	milhões	 de	dólares.	 Além	disso,	 o	 sector	 sofreu	uma	
perda	de	5.5	milhões	de	dólares,	principalmente	por	conta	de	atividades	associadas	ao	estabelecimento	de	centros	
de	 aprendizagem	 temporária,	 instalações	WASH	 amigas	 da	 criança	 e	 sensíveis	 ao	 género,	 remoção	 de	 entulho	
(incluindo	a	remoção	adequada	do	amianto)	e	limpeza	e	custos	menores	de	reparo	do	uso	de	escolas	como	abrigos	
temporários.	No	geral,	o	sector	público	sofreu	mais	danos	e	perdas	em	comparação	com	o	sector	privado,	com	o	
sector	 público	 respondendo	 por	 97	%	 do	 total	 de	 danos	 /	 perdas.	 Um	 olhar	 de	 danos	 e	 perdas	 pode	 ser	 visto	
abaixo	 -	 a	 tabela	 4	 apresenta	 os	 custos	 dos	 danos	 por	 província	 e	 a	 tabela	 5	 apresenta	 uma	 lista	 detalhada	de	
danos	e	perdas.6	
	 
Tabela 4 Dano	por	Província  

	 
Província  

Meticais  USD  
Dano  Perda  Dano  Perda  

Sofala  779.544.123  274,655,200  12.180.377  4.291.488  
Manica  143.547.072  49.205.067  2.242.923  768.829  
Tete  20.633.979  23.505.867  322.406  367.279  

Zambézia  13.270.221  6.877.867  207.347  107.467  
	 
3.	Tabela	resumida	de	danos	e	perdas	para	o	sector	(em	moeda	local	e	USD)  
	 
Tabela 5: Danos	e	Perdas  

	 
Dano	e	Perda  

Dano  Perda  
Moeda	local  Moeda	Local		

Público  Privado  Público  Privado  
Lista	detalhada	de	danos  

Escolas	primárias - salas	de	aula	convencionais  318.747.920  6.653.476  	 	 

																																																													
6	Os	dados	refletidos	no	PDNA	são	provenientes	de	dados	provinciais	recebidos	em	29	de	abril	de	2019	e	foram	utilizados	com	a	
finalidade	de	fazer	estimativas	de	custos	sobre	a	situação	pós-desastre.	É	reconhecido	que	os	dados	estão	constantemente	
mudando	e	sendo	atualizados	pelos	DPEDHs	e	pelos	SDEJTs	conforme	as	informações	são	coletadas	e	verificadas.	Portanto,	
esses	números	do	PDNA	de	salas	de	aula	afetadas,	etc.,	não	devem	ser	vistos	como	estáticos.	



Escolas	Primárias -	salas	mistas	+	precárias  													16.659.200  																															 	 	 

Escolas	primárias	- casas	de professores +	blocos	
administrativos  											39.753.408  840.098  	 	 

Pré-primário	/ DPI (desenvolvimento	na	primeira	
infância)  3.968.000  																																 	 	 

Escolas	Secundárias (+	equipamento)  											32.209.200  1.597.320  	 	 

TVET	(educação	técnica	e	profissional)  1.337.856  3.699.372  	 	 
Universidades (+	equipamento)  4,123,032  1.133.124  	 	 
Institutos	de	Formação	de	Professores	(IFP) (+	
equipamento)  																1.337.856  204.732  	 	 
Mobiliário	escolar  233.586.780  																																		 	 	 
Materiais	escolares	(ensino	e	aprendizagem)  209.627.450  2.632.900  	 	 
Balneários	e	sanitários	/	latrinas  											78.990.686  734.977  	 	 
Lista	detalhada	de	perdas  

Salas	de	aulas	provisórias	(TLS)  
	 	 									251.008.000  2.816.000  

Remoção	de	entulho  	 	 79.000.000 									 													1.300.000  

Reparação	em	escolas	usadas	como	abrigos	temporários  
	 	 250.000  	 

Formação	de	Professores	-	apoio	psicossocial	(PSS)  	 	 											19.600.000  	 

Perda	de	receita	nas	escolas	do	sector	privado  
	 	 120.000  	 

Custo	de	relocalização	para	áreas	mais	seguras	(inclui	-	
transporte,	impostos	e	diárias	para	os	técnico	
provinciais)  	 	 

150.000  	 

(Aprox.) Meticais	totais  939.499.396  17,495,999  440.374.630  4,116,000  
	 
O	impacto	do	desastre	não	é	apenas	reflectido	pelos	danos	e	pelas	perdas	de	 infraestruturas,	mas	também	está	
claro	 que	 o	 efeito	 no	 sector	 de	 educação	 é	 sentido	 através	 da	 perda	 e	 do	 risco	 no	 capital	 humano	 e	 no	
desenvolvimento	 humano. Tem	 sido	 relatada	 uma	 diminuição	 tanto	 em	 rapazes	 como	 em	 raparigas	 que	
frequentam	a	escola	desde	a	crise.	Das	consultas	 feitas	com	crianças,	mais	de	metade	disse	que	tem	amigos	ou	
conhece	outras	crianças	que	deixaram	de	frequentar	a	escola.7	Os	principais	motivos	citados	sao	económicos	–	tais	
como	rapazes	procurando	emprego	remunerado	para	ganhar	dinheiro	para	as	suas	famílias	e	raparigas	que	ficam	
em	casa	quando	os	recursos	são	limitados	e	as	famílias	priorizam	a	educação	dos	rapazes.8	Os	efeitos	na	educação	
estão	 organizados	 de	 acordo	 com	 os	 Requisitos	 Mínimos	 do	 INEE	 (INEE,	 2010)9:	 acesso	 e	 ambiente	 de	
aprendizagem,	ensino-aprendizagem,	professores	e	outro	pessoal	da	educação	e	política	da	educação.		
		
Efeitos	no ensino	e	aprendizagem  
Enquanto	 o	 impacto	 do	 ciclone	 Idai	 em	 infraestruturas,	 mobiliário	 e	 materiais	 escolares, é	 fácil de medir	 em	
termos	monetários, em	 termos	 gerais,	 o	 valor	 do	 impacto	 humano	 no	 ensino	 e	 aprendizagem	 é	mais	 difícil. O 
ciclone	 causou	 medo,	 trauma e	 perda	 de	 estudantes,	 resultando	 em uma falta	 de	 concentração.	 Quando	 os	
pais/cuidadores	 foram	 perguntados	 como	 é	 que	 sentiam	 sobre	 que	 os	 seus	 educandos	 foram	 afectados	 pelo	
ciclone,	 a	 maioria	 disse	 que	 as	 crianças	 foram	 afectadas	 moderada	 e/ou	 severamente	 incluindo	 angustia,	

																																																													
7	According	to	Save	the	Children’s	Impact	on	Children	Child	Protection	and	Education	in	Emergencies	Assessment	(2019)	which	
included	consultations	with	567	children	aged	10-18	years	across	the	four	provinces.	
8	CARE.	2019.	Rapid	gender	analysis	Cyclone	Idai	response.	
9	https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1012/MS_2010_Portuguese_lowres_final.pdf	



isolamente,	estar	com	medo,	nervoso,	nao	brincar	com	outros,	entre	outros.10	Muitos	estudantes afirmaram	que, 
nos	próximos	 tempos,	 eles	 estarão	na	 escola	 apenas fisicamente porque	 ainda	 estão	mentalmente	 afectados	 e	
com	medo	do	que	vivenciaram	durante	o	ciclone. O	ciclone causou	uma	perda	de dias	de	aulas	variando	de	uma	a	
duas	 semanas. Os	 atrasos	 foram devido	 a	 danos nas infraestruturas,	 encerramento	 de escolas	 para limpeza	 e 
pequenas	 reparações e	 ainda	 o uso das	 escolas como	 centros	 de	 acomodação. Muitos estudantes	 do ensino	
técnico	 e	 da	 universidade também	perderam aulas	 porque	 tiveram	que	 voltar	 à	 sua	 aldeia	 natal e	 demoraram	
muito	 para regressar	 à	 cidade	 e	 retomar	 as aulas. Numa	 entrevista	 com	 uma	 diretora	 de	 escola	 e	 alguns	
professores,	foi	revelado	que	para	minimizar	essa	situação,	as	aulas	irão	decorrer também aos	fins	de	semana	e	as 
férias serão	usadas	para	aulas	de	recuperação. Em	alguns	casos,	os	alunos	do	segundo	ciclo	do	ensino	secundário	
nos centros	 de acomodação não	 têm	 aulas, pois não	 há o correspondente	 nível	 de	 educação	 nos espaços	
temporários de	aprendizagem /escolas.  
	 
A	destruição,	perda	ou	dano de	casas,	falta	de	electricidade e	transporte	igualmente	afectam o	processo	de	ensino	
e	aprendizagem. Os	alunos	relataram	ter	dificuldades em fazer	os	trabalhos-de-casa à	noite	devido	à	falta	de	luz/	
eletricidade,	chegando	atrasados	à	escola	devido	à	falta de	transporte	e	sentindo-se inseguros porque	perderam	
as	suas	casas. Tudo	isso resulta	num aumento de distração	nas	salas	de	aula	e	reduz	o desempenho	escolar. No	
futuro, pode	haver	um	aumento	do abandono devido	à	perda	de	meios	de	subsistência	das	famílias	vulneráveis	e	
um	aumento	de casamentos	prematuros,	como	formas	de	estratégias	negativas	de	enfrentamento.  
	 
Efeitos	sobre	professores	e	outro	pessoal	da	educação 
Os	 professores	 relataram	 estarem	 traumatizados	 pelo	 ciclone	 e	 incapazes	 de	 ajudar	 os	 seus	 alunos. Muitos	
professores	 perderam	 as	 suas casas, ou	 estas	 foram	 danificadas,	 sendo	 forçados	 a	 se	 refugiar	 em	 casas	 de	
parentes	e	incapazes	de	ter	acesso	a	qualquer	tipo	de	ajuda. Professores	(mulheres	em	particular)	tinham	maiores	
preocupações	não	só	pelos	danos	nas	suas	casas,	mas	pela	 segurança	dos	seus	 filhos	enquanto	ensinavam. Isso	
afecta	muito	o	seu	desempenho	no	trabalho. Eles	expressaram	preocupação	com	a	falta	de	apoio	psicossocial	para	
si	mesmos	e	a	falta	de	treinamento	para	ajudá-los	a	apoiar	os	seus	alunos,	bem	como	para	ajudar	a	reabilitar	as	
suas	casas	e	retomar	às	suas	vidas	normais.  
	 
Efeitos	na	prestação	de	serviços	e	mecanismos	de	governação	(e	política	educacional)  
Muitas	instalações	do	sector	da	educação	a	nível	provincial	e	distrital	foram	danificadas,	o	que	pode	afectar	o	seu	
desempenho. Houve	 relatos	 de	 danos	 a	 documentos	 dos	 recursos	 humanos	 e	 administração,	 bibliotecas	 e	
computadores,	que	 comprometerão	o	 funcionamento	normal	das	 várias	 instituições	de	ensino. O	envolvimento	
das	direcções	das	escolas	(por	exemplo,	directores	de	escolas	e	oficiais	da	educação)	na	avaliação	e	mitigação	dos	
efeitos	do	ciclone	também	pode	afectar	o	seu	desempenho	normal	a	curto	prazo .  
	 
Riscos	 e	 vulnerabilitantes	 emergentes	 Durante	 as	 entrevistas	 com	 os	 membros	 dos	 conselhos	 de	 escolas,	
direcções	das	escolas	e	alunos,		foi	dito	que	a	violência doméstica, violência relacionada	com	o	género	nas	escolas 
e	abuso	 sexual, particularmente	 contra	meninas	e	 crianças	 com deficiência, podem	aumentar. As	 razões	dadas	
incluem estresse adicional causado	pela	redução	da	renda	familiar, deslocações	de estudanteis à noite	para casa 
de familiares para	fazerem	trabalhos	de	casa (devido	à	falta	de	electricidade),	utilização	de transportes	públicos	
superlotados	à noite e	falta	de	segurança	nas casas	danificadas	onde	os	estudantes	moram. Como	atrás	referido,	
há	 também	 um	 risco	 aumentado	 de	 casamentos	 e	 gravidezes	 precoces e	 infecção	 de	 HIV	 com	 o	 potencial	 de 
produzir um	aumento	do	abandono	escolar.  
	 
3.3 Questões	Transversais	(Género,	Meio	Ambiente,	Governação,	Redução	do	Risco	de	Desastres,	Emprego	e	
Meios	de	Subsistência,	Proteção	Social)  
	 
4. (Quando	relevante ) Contribuições	do	sector	para	o	impacto	macroeconômico	e	humano  
Os efeitos	do impacto	humano na	educação	estão	cobertos	e	organizados	a	seguir,	de	acordo	com	os	Requisitos	
Mínimos	do	INEE	(INEE	2010).  
																																																													
10	According	to	Save	the	Children’s	Impact	on	Children	Child	Protection	and	Education	in	Emergencies	Assessment	(2019)	which	
included	consultations	with	567	children	aged	10-18	years	across	the	four	provinces.	



 
5. Necessidades	de	Recuperação	e Estratégia 
	 
Efeitos	do	desastre	com estimativas	de	danos	e	perdas  
O foco	geral	da	estratégia	de	recuperação	e	reconstrução	no	setor	da	educação	é	garantir	a	prestação	ininterrupta	
dos	 serviços	da	educação	 sempre	 fornecidos. Isso	exige	um	enfoque	 tanto	nos	aspectos	estruturais	quanto	nos	
não-estruturais	 do	 sistema	 educacional,	 a	 fim	 de	 garantir	 que	 todas	 as	 instituições	 de	 ensino	 sejam melhor	
reconstruídas	 (build	 back	 better)	 -	 para	 garantir	 que	 sejam resilientes	 a	 múltiplas	 ameaças	 e	 ofereçam	 um	
ambiente	de	aprendizagem	favorável.  
	 
Tabela	6:	Necessidades	de	Recuperação		

Dano,	perda	e	
necessidades  

											Danos	(Meticais												 Perda (Meticais)  Necessidades	(Meticais)  Necessidades	(USD)  
Público  Privado  Público  Privado  Público  Privado  Público  Privado  

Danos 	 939.499.396  17.495.999 	 	 	 	 	 	 	 
Perdas  	 	 350.008.000  4.236.000  	 	 	 	 

Necessidades	 		 		 		 		 		8.132.013.823		 		19.968.000		 		122.329.991		 		312.000		
	 
5.1 Necessidades	de	recuperação	e	Priorização  
	 
Efeitos	nas	infraestruturas	e	nos	activos	físicos	–	reconstrução	melhorada	(build	back	better)	
O	MINEDH	adoptou	padrões	de	reabilitação	resiliente	para	as	infraestruturas	danificadas.	A	estratégia	do	MINEDH	
é	transformar	as	escolas	em	espaços	seguros	para	as	crianças.		
	 
5.2 Recomendações	para RRD	e	Fortalecimento	da	Resiliência	no	Setor  
	 
Sob	 a	 liderança	 técnica	 da	 DIEE	 do	 MINEDH,	 foram	 envidados	 esforços	 para	 integrar	 a	 redução	 do	 risco	 de	
desastres	 (RRD)	 e	 a	 segurança	 escolar	 em	 todos	 os	 estabelecimentos	 de	 ensino. Muitas	 das	 escolas	 foram	
construídas	a	baixos	custos,	com	materiais	precários	e	apresentam	sérios	problemas	estruturais. A	DIEE	reconhece	
que,	para	a	 reabilitação	 resiliente,	um	 fator	 importante	é	garantir	que	haja	uma	cobertura	 resiliente. Para	uma	
cobertura	 resiliente,	muitas	 vezes	 é	 necessário	 incluir	 uma	 viga	 de	 coroamento	 em	 concreto	 e	 embutir	 nela	 as	
peças	metálicas	da	ancoragem	da	estrutura	da	cobertura. A	DIEE	 tem	feito	esforços	significativos	para	construir	
escolas	 resilientes	 com	 coberturas	 resilientes	 em	 todo	 o	 país,	 e	 entre	 2017-2019	 construiu	 980	 salas	 de	 aula	
resilientes. Em	 2019,	 a	 DIEE	 tem	 como	meta	 a	 construção	 de	 1.040	 salas	 de	 aula	 resilientes	 (a	 nível	 nacional,	
existem	38.723	salas	de	aula	convencionais,	enquanto	30.718	salas	de	aula	do	ensino	primário	permanecem	em	
condições	precárias).  
	 
Ficou	claro	em	todas	as	quatro	províncias	afectadas	pelo	Idai	que	as	escolas	resilientes	construídas	não	sofreram	
nenhum	dano. Para	garantir	os	princípios	de	RRD e construção	resilientes,	o	MINEDH/DIEE	aprovou	os	principais	
aspectos abaixo	 indicados para	 a	 construção	 melhorada	 de salas	 de	 aula convencionais e	 mistas	 (build	 back	
better):  
	 
Reconstruindo	de	forma	melhorada - salas	de	aula	convencionais resilientes  
Serão	utilizados	projetos	de	construção	de	emergência	resilientes,	para	a	construção de	salas	de	aula	resilientes. 
Estes	projetos estão	divididos	em seis	pacotes,	a	saber:	Pacote	1 - Sismos	e	ciclones	210	km	/	h ; Pacote	2	-	Sismos	
e	ciclones	180	km	/	h; Pacote	3	-	Sismos	I	e	ciclone	III-IV 120	km	/	h; Pacote	4	-	Sismos	II-III	e	ciclone	I 210	km	/	h; 
Pacote	5	 -	 Sismos	 II-III	 e	 ciclone	 II 180	km	/	h ; e,	Pacote	6	 -	 Sismos	 II-III	 e	 ciclone	 III-IV 120	km	/	h. Durante	o	
ciclone	 Idai,	 uma	 vez	 que	 cada	 distrito	 experimentou	 uma	 velocidade	 de	 vento	 diferente,	 a	 recomendação	 de	
reconstruir	 de	 forma	melhorada	 é	 garantir	 que	 o distrito	 use	 o	mapeamento	 de	 risco para	 identificar	 qual	 dos	
pacotes	a	utilizar	na	reconstrução. Além	disso,	todas as	unidades	de	construção	das	direcções	provinciais	têm	os	
desenhos,	 as	 especificações	 técnicas	 e	 os	mapas	 de	 quantidades	 destes	 pacotes,	 para	 a	 execução	 do projecto	
resiliente,	de	acordo	com	um mapeamento	já	realizado	em	Moçambique.  
	 



	Reconstruindo	de	forma	melhorada - salas	de	aula “mistas”	resilientes	 
A	 estratégia	 para	 a	 implementação	 de	 construir	 salas	 de	 aula	 mistas	 e	 precárias	 melhoradas,	 baseia-se	 no	
envolvimento	de	ONGs	 com	o	 apoio	das	 comunidades	 locais	 para	 atingir	 o	 objetivo	de	 empoderar	 a	 população	
local. Um	 ganho	 é	 capacitar	 as	 comunidades	 com	 técnicas	 apropriadas	 para	 construir	 as	 suas	 casas,	 escolas	 e	
outras	 infraestruturas	com	maior	 longevidade. As	salas	de	aula	mistas	e	precárias	 serão	 reconstruídas	de	 forma	
melhorada	 com	uma	 fundação	de	 cimento,	 pilares	 de	madeira	 de	pinho	 (mínimo	de	 10x10	 centímetros)	 e	 uma	
cobertura	 que	 utiliza	 o	 design	 convencional. Esta	 sala	 de	 aula	melhorada	 resiliente	 e	mista	 foi	 projetada	 para	
melhor	suportar	tempestades	e	ventos	fortes.  
	 
5.	3	Tabela	de	iniciativas	e	custos	de	recuperação	de	Curto,	Médio	e	Longo	Prazo	(moeda	local	&	USD)		
	
Necessidades	prioritárias	de	recuperação	e	reconstrução  
	 
Tabela 7 Custos	de Recuperação	a Curto,	Médio	e	Longo Prazos  

	 Prioridades  	 
Item  

	 
Descrição  

	 
Meticais  

	 
USD  

Curto	
Prazo  

Fornecimento	de Espaços	Temporários	de	
Aprendizagem	(TLS)  

	Assegurar a	retomada	da	aprendizagem  	 253.824.000  	 3.966.000  

Apoio	Psicossocial	(PSS)  Fornecimento	de	PSS	para	professores	e	alunos  288.102.400  4.501.600  
Retrofitting	e	reparação	de	escolas  Construação	melhorada	de escolas	seguras	e	

inclusivas  
2.727.113.151  42.611.143  

WASH	nas	escolas  Construação	melhorada	de	instalações 
inclusivas e	sistemas	de	água  

3.266.560.000  51.040.000  

 Alimentação	escolar	de	emergência  Provisão	de	alimentação	escolar	de	emergência  1.446.598.272  22.603.098  
Medium	
term  

Treinamento	de	professores	para	Redução	
de	Risco	de	Desastres	(DRR)  

BESP (Plano	Básico	de	Emergência) /	
Treinamento	PEBE  

288.102.400  4.501.600  

Advocacia	e	campanhas  Divulgar	a conscientização	sobre	os	principais	
riscos	e	problemas  

56.000.000  875.000  

Melhorar	os	mecanismos	de	
monitoramento  

Sistematizar	relatórios	de	matrícula	e	
frequência	dentro	das	escolas  

44.800.000  700.000  

Fortalecer	o EMIS  Incorporar	um	módulo	sobre	segurança	
escolar,	EIE	e	DRR  

56.000.000  875.000  

Longo	
Prazo  

Fortalecer	os	Conselhos	de	Escola	e	os	
clubes	infantis  

Conscientização	e	treinamento	de	crianças e	
membros	da	comunidade  

84.736.000  1.324.000  

Instalação	de	salas	de	conselheiro	escolar	e	
treinamento  

Apoio aos conselheiros	escolares	ao	nível	do	
ensino	secundário  

21.632.000  338.000  

Educação	inclusiva  Apoiar	professores	e	escolas	para	serem	
inclusivos  

80.640.000  1.260.000  

Escola	super-ciclone	multiuso  Introduzir	uma	super	escola em	cada	província  76.800.000  1.200.000  
Fortalecer	a capacidade	do	sistema	de	
ensino	superior  

Pilotar um	centro	de	pesquisa	para conduzir	
pesquisas	sobre	tópicos	relacionados	com	
desastres  

3.000.000  46.875  

	 Total  7.829.119.423 122.329.991 
	
Necessidades	 de	 curto	 prazo	 (0-1	 anos)	 - Incluem	 as	 necessidades	 imediatas	 e	 de	 transição	 necessárias	 para	
retomar	a	prestação	de	serviços	de	educação	até	que	a	reconstrução	e	a	reabilitação	de	estruturas	permanentes	
estejam	completas. As	necessidades	de	curto	prazo	incluem:  
	 

• Retomada	da	aprendizagem	através	da	organização e	 funcionamento	dos Espaços	Temporários	
de	 Aprendizagem	 (TLS) : Dado	 que	 a	 reparação	 e	 reconstrução	 das	 escolas	 necessitarão	 dos	
próximos	 dois	 anos, a	 retomada	 dos	 espaços	 de	 aprendizagem	 é	 necessária	 através	 do	



fornecimento	de	material	essencial	para	educação	em	emergências	(EeE),	como	a	oferta	de kits de	
ensino, de aprendizagem	 e	 recreio	 (material	 de	 ensino	 e	 aprendizagem)	 e	 a	 criação	 de	 espaços	
temporários	de	aprendizagem	através	de	tendas	e/ou	lonas	(oportunidade	de	usar	uma	abordagem	
de	tenda/lona).  

• Apoio	Psicossocial : Todos	os	professores	das	875	zonas	de	influência	pedogógica	(ZIP)	das	quatro	
províncias	irão	beneficiar	do	apoio	psicossocial	(PSS)	e	capacitação	em	PSS	para	equipá-los	com	o	
conhecimento	necessário	para	ajudar	os	seus	alunos. As	875	ZIPs	irão	treinar	outros	professores	ao	
nível	da	escola	dentro	da	sua	rede	ZIP. Além	disso,	encoraja-se	que	outros	parceiros	e	instituições	
interessados	trabalhem	directamente	ao	nível	da	escola	para	fornecer	orientação	/	suporte	
complementar	do	PSS	e	desenvolver	ainda	mais	a	capacidade	dos	professores.  

• Reapropriamento	e	reparação	das	escolas : Todas	as	instituições	de	educação	afectadas	devem	ser	
resistentes	a	 futuros	desastres	 (edifícios	 resilientes,	 com	acesso	 inclusivo	para	 todas	as	 crianças).	
Através	de	uma	avaliação	detalhada	das	salas	de	aula	danificadas,	as	 salas	de	aula	convencionais	
serão	 reabilitadas	 com	 coberturas	 resilientes	 e	 as	 salas	 de	 aula	 precárias	 serão	 reconstruídas	 de	
uma	forma	melhorada	como	salas	de	aula	“mistas”,	resilientes.	O	reapropriamento	também	deverá	
continuar	para	escolas	vulneráveis	prioritárias.  

• WASH	 nas	 Escolas:	A	 serem	 reconstruídas	 de	 forma	melhorada,	 incluindo	 instalações	 separadas	
para	 meninas	 e	 acessíveis	 para	 crianças	 com	 deficiência,	 com	 a	 inclusão	 de	 kits	 MHM	 (gestão	
/dignidade	 de	 higiene	menstrual)	 para	 meninas	 adolescentes.	 De	 acordo	 com	 consultas	 feitas	 a	
meninas,	84%	informou	que	nao	tem	acesso	a	materiais	de	higiene	menstrual.11		Além	disso,	para	
reconstruir	de	uma	maneira	 sensível	ao	género,	o	MINEDH	está	aconselhando	que	as	 instalações	
sejam	construídas	com	6	sanitas	para	meninas	e	2	para	meninos	mais	os	urinóis	(contra	o	padrão	
anterior	de	4	 sanitas	para	meninas	e	4	 sanitas	para	meninos).	A	 reconstrução	melhorada	 inclui	a	
garantia	do	fornecimento	de	condições	mínimas	para	uma	boa	aprendizagem,	como	água	potável.	
WASH	 nas	 escolas	 deve	 incluir	 o	 sistema	 de	 fornecimento	 de	 água	 ,	 como	 a	 recolha	 de	 águas	
pluviais,	onde	aplicável.  

• Alimentação	escolar	de	emergência:	O	governo	defende	refeições	escolares	de	 	emergência	para	
crianças	da	escola	primária	nos	distritos	mais	afectados	 -	para	556,773	crianças	em	 idade	escolar	
durante	 150	 dias	 efectivos	 de	 aula.	 O	 programa	 de	 alimentação	 escolar	 facilitará	 o	 retorno	 das	
crianças	às	escolas,	garantirá	uma	refeição	nutritiva	enquanto	estiver	na	escola	e,	assim,	contribuirá	
para	a	segurança	alimentar	geral	do	agregado	familiar	e	evitará	que	as	crianças	sejam	retiradas	da	
escola	para	ajudar	os	agregados	familiares	pobres	a	obterem	um	pequeno	rendimento.	O	MINEDH	
planeia	a	saída	das	 refeições	de	emergência	escolares	através	de	actividades	complementares	no	
âmbito	do	Programa	Nacional	de	Alimentação	Escolar	(PRONAE),	que	é	alimentação	escolar	caseira.	
Este	 é	 um	 programa	 regular	 de	 refeições	 escolares,	 através	 do	 qual	 pequenos	 agricultores	
fornecem	 alimentos	 produzidos	 localmente	 às	 escolas	 e	 promovem	 hortas	 escolares.	 O	MINEDH	
está	implantando	e	expandindo	o	PRONAE	para	todo	o	país,	portanto	algumas	escolas	selecionadas	
podem	 ser	 absorvidas	 pelo	 PRONAE.	 O	 foco	 é	 garantir	 aumento	 estável	 das	 matrículas,	
participação,	equidade	de	género	e	taxas	de	aprovação,	através	da	provisão	de	alimentação	escolar	
.  

	 
Necessidades	 a	 médio	 prazo	 (1-2	 anos	 )	 -	 As	 necessidades	 a	 médio	 prazo	 incluem	 um	 enfoque	 na	 formação,	
campanhas	de	advocacia	e	 fortalecimento	dos	mecanismos	de	 supervisão	para	garantir	 a	 segurança	escolar	nas	
províncias	afectadas.	As	necessidades	de	médio	prazo	incluem:  
	 

• Formação	 de	 Professores	 em	 Redução	 do	 Risco	 de	 Desastres	 (RRD):	 Estabelecimento	 e	
treinamento	 do	 Comité	 Escolar	 de	Gerenciamento	 de	 Risco	 de	Desastres	 -	 CEGRC	 (professores	 e	
alunos	sobre	riscos	naturais,	riscos,	impactos	e	procedimentos	durante	o	ciclo	de	desastre	-	antes,	
durante	 e	 após	 a	 emergência)	 e	 elaboração	 participativa	 do	 Plano	 Basisco	 de	 Emergência	 por	
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escolar	básico,	 inclui	mapeamento	de	 risco	e	planeamento	participativos;	 identificação	de	acções	
de	RRD,	primeiros	socorros,	aviso	prévio,	manutenção	de	infra	-	estruturas	resilientes	,	definição	de	
rotas	de	evacuação	,	procedimentos	durante	a	emergência,	WASH,	etc.  

• Campanhas	 de	 defesa	 :	 Para	 promover	 a	 retenção	 das	 crianças	 na	 escola,	 especialmente	 as	
meninas,	 através	 de	 campanhas	 de	 sensibilização	 com	 o	 uso	 de	 mídia	 social,	 teatro	 e	 música.	
Outras	 campanhas	 podem	 promover	 práticas	 positivas	 de	 WASH	 ,	 eliminação	 da	 violência	
relacionada	 ao	 género	 na	 escola	 (SRGBV)	 e	 casamento	 prematuro	 .	 A	 defesa	 entre	 os	 líderes	 da	
comunidade	e	outros	tomadores	de	decisão	deve	ser	promovida	para	abordar	práticas	culturais	e	
outras	 questões	 que	 afectam	 a	 participação	 de	 meninas	 na	 escola.	 A	 plataforma	 de	 advocacia	
também	será	uma	oportunidade	de	compartilhar	 lições	aprendidas	com	os	processos	de	 redução	
de	risco	de	desastres	no	ciclone	Idai	.	 

• Melhorar	os	mecanismos	de	monitoramento:	Garantir	a	comunicação	de	matrículas	e	frequência	
nas	 escolas,	 com	 foco	 na	 criação	 de	 perfis	 de	 equidade	 e	 no	 rastreamento	 de	 disparidades	
emergentes	(treinamento	e	suporte	por	ZIP)	.  

• Fortalecer	o	EMIS:	Para	abordar	o	impacto	social	do	desastre,	a	inclusão	é	uma	componente-chave	
da	 reconstrução	melhor	 para	 garantir	 que	 as	 escolas	 sejam	 seguras	 e	 acessíveis	 às	 crianças	 com	
deficiência.	 Portanto,	 há	 uma	 necessidade	 de	 fortalecer	 a	 coleta	 de	 dados	 sobre	 crianças	 com	
deficiência	 nas	 áreas	 afetadas	 ,	 incluindo	 perfis	 de	 equidade	 .	 Como	 resultado,	 haverá	 a	
necessidade	 de	 introduzir	 um	 diagnóstico	 e	 mecanismos	 de	 referência	 na	 área	 afectada.	 Além	
disso,	 é	 necessário	 reforçar	 a	 capacidade	 do	 EMIS	 para	 recolher,	 analisar	 e	 divulgar	 informação	
sobre	segurança	escolar	e	RRD.	 

	 
Necessidades	de	longo	termo	(além	de	2	anos)	–	As	necessidades	de	longo	prazo	vão	além	da	resposta	e	se	
focalizam	nas	questões	de	desenvolvimento	a	longo	termo	para	colocar	em	prática	e	realizar	a	preparação	multi-
riscos	das	instituições	de	ensino.  
	 

• Conselhos	Escolares:	Reforçar	a	capacidade	dos	Conselhos	de	Escola	para	reduzir	a	RRD	e	prevenir	
casamentos	 prematuros	 e	 SRGBV	 e	 violência	 baseada	 no	 género	 (VBG)	 nas	 comunidades.	 Os	
conselhos	de		escola	foram	identificados	pelo	MINEDH	como	a	plataforma	mais	importante	para	as	
comunidades	se	envolverem	na	vida	escolar.	Um	kit	do	conselho	escolar,	incluindo	materiais	sobre	
absentismo,	desistência,	violência	baseada	no	género	e	violência	contra	crianças,	foi	desenvolvido	
para	ser	promovido	e	usado	em	todas	as	escolas.	 

• Clubes	 de	 Crianças:	 Criação	 e/ou	 fortalecimento	 de	 clubes	 de	 crianças	 nas	 escolas	 como	
plataformas	 de	 empoderamento	 de	 crianças	 para	 prevenir	 e	 abordar	 questões	 como	 casamento	
prematuro,	SRGBV	e	VBG,	que	dificultam	a	participação	de	meninas	e	crianças	com	deficiência	nos	
processos	de	ensino	e	aprendizagem..	 

• Conselheiros	 escolares:	 Em	 todas	 as	 escolas	 secundárias	 onde	 não	 existe	 uma	 sala	 de	
aconselhamento,	 a	 orientação	 do	 MINEDH	 é	 estabelecer	 uma	 sala	 de	 aconselhamento	
independente	 para	 garantir	 privacidade	 e	 evitar	 distrações	 nas	 aulas.	 Além	disso,	 a	 formação	 de	
conselheiros	 do	 ensino	 secundário	 em	 apoio	 psicossocial,	 saúde	 sexual	 e	 direitos	 reprodutivos	 e	
SRGBV	é	uma	necessidade	identificada.	Para	apoiar	isso,	também	é	aconselhável	o	treinamento	de	
estudantes	secundários	em	aconselhamento	dos	seus	pares	.			 

• Educação	 inclusiva:	Apoio	 com	 itens	especializados,	 como	dispositivos	 auxiliares	e	equipamentos	
de	mobilidade,	materiais	de	comunicação	apropriados,	intervenções	e	treinamento	de	professores	
(inclusive	para	apoio	a	alunos	com	deficiências	cognitivas	e	mentais). 

• Escola	Multiuso	Super-ciclone	e	inclusão	de	acessibilidade	para	crianças	com	deficiência:	Como	o	
MINEDH	 DIEE	 pilotou	 com	 sucesso	 escolas	 multiuso	 super-ciclone	 em	 outras	 províncias,	 há	
interesse	em	introduzir	uma	em	cada	zona	críticamente	vulnerável	nas	províncias	afetadas.	 

• Fortalecer	 a	 capacidade	 do	 sistema	 de	 ensino	 superior	 para	 conduzir	 pesquisas	 sobre	 tópicos	
relacionados	 com	desastres:	Estabelecer	 /	 pilotar	 um	 centro	 dedicado	 à	 pesquisa	 e	 à	 gestão	 de	
desastres.  

	 



5.4	Acordos	de	Implementação  
	 
Os	 arranjos	 de	 implementação	 para	 reconstrução	 e	 recuperação	 variarão	 de	 acordo	 com	 os	 subsectores	
específicos	dentro	do	Sector	da	Educação	.	O	MINEDH	e	o	MCTESTP	desempenham	o	papel	de	coordenação	chave,	
definindo	a	estratégia	 e	monitorando	 todas	 as	partes	 envolvidas	na	educação	para	 garantir	 que	os	padrões	e	 a	
qualidade	sejam	mantidos.	Além	disso,	o	MINEDH	e	o	MCTESTP	asseguram	a	capacitação	em	todos	os	níveis	de	
ensino	-	Provincial	e	Distrital.	A	DIEE	do	MINEDH	garante	o	cumprimento	estrito	das	normas	e	padrões	no	desenho	
e	 construção	 de	 instalações	 educacionais.	 Além	 disso,	 as	 organizações	 da	 sociedade	 civil	 levam	 a	 voz	 da	
comunidade	 ao	 processo	 decisório	 governamental,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 mobilizam	 as	 comunidades	 para	
participar	 do	 esforço	 de	 recuperação.	 Por	 sua	 vez,	 os	 parceiros	 de	 desenvolvimento	 trabalham	 em	 estreita	
colaboração	 com	 os	 órgãos	 governamentais,	 trazendo	 a	 perspectiva	 global	 para	 garantir	 que	 os	 padrões	
internacionais	e	os	direitos	humanos	sejam	mantidos.  
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7.	Anexos	 
	 
Tabela	8	Equipa	da	Educação	do	PDNA	-	visitas	de	campo	/	local	-	22	a	24	de	Maio	de	2019  

	 
	 Províncias  Distritos  Localidade	/	Bairro  Escolas  Direcção	

Provincial  
Províncias	
visitadas  

Sofala  Beira  Matacuane,	
Munhava  

UNIZAMBEZE;  
Instituto	Comercial	e	Industrial	da	
Beira;  
EPC	de	Macurungo  
Escola	Secundaria	de	Estoril	
Instituto	Medio	Politecnica	Dzero	
M	Bawiru	

DPEDH  
DPCTESTP  
DPGCAS  
Cluster	
Provincial	de	
Educação  

Dondo  Dondo  
Mafambisse  
	 

ES	de	Mafambisse;  
EPC	25	de	Setembro;  
E.Privada	“El-Shadday”  

	 

Buzi  Guara-Guara  Escolas:  
EP1	de	Guara-Guara;  
ES	de	Guara-Guara  

	 

Manica  
	 
	 

Macate  	 EPC	Chissassa  
Instituto	Agrário	de	Marera  

	 

Chimoio  	 EPC	Mudzingzi  	 DPEDH  



	 Províncias  Distritos  Localidade	/	Bairro  Escolas  Direcção	
Provincial  

Sussundenga  	 EPC	Munhinga  
EPC	Mussessa  
EPC	Nhamawaia  
EPC	Matarara  
EPC	Medebunhana  
EPC	Bunga  
EPC	Munhinga  
ES	Sussundenga  

DPCTESTP  
	 

Zambézia  Inhassunji  	 	 	 DPEDH  
DPCTESTP  

Províncias	
não	visitadas  

Tete  	 	 	 	 
Inhabane  	 	 	 	 

	 
	 
Tabela	9:	Conclusões	Emergentes	do	Questionnaire	da	Equipa	de	campo		

	 
Domínios  

	 
i.	Efeitos	no	acesso	e	na	
aprendizagem  

	 
ii. Efeitos	no	Ensino	e	
Aprendizagem  

	 
iii.	Efeitos	sobre	os	
professores	e	
pessoal	da	educação  
	 

	 
iv.	Efeitos	na	provisão	
de	serviços	e	nos	
mecanismos	de	
governação  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

ESCOPO  
	 

Este	componente	refere-se	
a	como	o	sistema	
educacional	assegura	que	
meninas	e	meninos	de	
todas	as	idades	tenham	
acesso	a	uma	educação	
relevante	e	de	qualidade.	
Não	apenas	visando	
restaurar,	mas	reconstruir	
de	forma	resiliente	e	com	
acesso	equitativo	e	
fortalecido	a	uma	educação	
de	qualidade	e	à	
aprendizagem	ao	longo	da	
vida.  

Este	componente	refere-
se	a	como	os	currículos,	
treinamento,	
desenvolvimento	
profissional	e	apoio,	
instrução,	processos	de	
aprendizagem	e	avaliação	
dos	resultados	de	
aprendizagem	foram	
afetados	pelo	desastre.	
Ao	fazer	isso,	é	
fundamental	explorar	as	
necessidades	de	apoio	
psicossocial	e	de	RRD	aos	
professores	e	alunos	e	as	
formas	de	fortalecer	a	
resiliência	e	a	RRD.	 

Este	componente	
refere-se	a	como	o	
desastre	impactou	os	
recursos	humanos	
dentro	do	sistema	
educacional?	No	
entanto,	este	tema	
centra-se	nos	efeitos	
culturais	físicos,	psico-
sociais,	emocionais	e	
relevantes	que	o	
desastre	teve	no	
pessoal	docente.	 

Este	componente	diz	
respeito	à	educação	de	
qualidade,	incluindo	
acesso	livre	e	inclusivo,	
bem	como	planeamento	
e	implementação	de	
atividades	educacionais	
que	ajudem	a	integrar	os	
padrões	locais,	nacionais	
e	internacionais,	leis,	
políticas	e	planos	de	
aprendizagem	que	são	
fornecidos	para	a	
população	afetada	pelo	
desastre.  

	 
	 

	 

	 
Preocupações	de	
aprendizado	de	qualidade	
ligadas	a	não	ter	acesso	a	
material	adequado  
-	A	partir	de	agora	as	
pessoas	estão	dizendo	que	
elas	têm	acesso	à	educação  
-	Equipamentos	e	materiais	
escolares	(particularmente	
desafios	nos	arquivos	de	
administração,	materiais	
para	professores)  

	 
Aprendizagem	de		
qualidade  
-	Preocupações	de	ensino	
ligadas	à	falta	de	PSS	-	o	
impacto	social	e	
emocional	do	desastre	
em	professores	e	alunos  
-	Professores	
preocupados	em	não	
poder	ajudar	seus	alunos;	
eles	não	têm	o	
conhecimento	

	 
Ensino	de	qualidade  
-	Impacto	no	foco	dos	
professores	como	
envolvido	nas	
preocupações	com	as	
suas	próprias	situações	
domésticas;	
preocupações	dos	
professores	com	a	
perda	das	suas	casas	
(quase	todos	os	
telhados	das	casas	

	 
-	Muitas	infra-estruturas	
do	sector	da	educação	a	
nível	provincial	e	distrital	
foram	danificadas,	o	que	
pode	afectar	o	seu	
desempenho.  
-	A	informação	de	
documentos	danificados	
de	recursos	humanos	e	
administração,	
bibliotecas	e	
equipamentos	de	TIC	



	 
Domínios  

	 
i.	Efeitos	no	acesso	e	na	
aprendizagem  

	 
ii. Efeitos	no	Ensino	e	
Aprendizagem  

	 
iii.	Efeitos	sobre	os	
professores	e	
pessoal	da	educação  
	 

	 
iv.	Efeitos	na	provisão	
de	serviços	e	nos	
mecanismos	de	
governação  

-	Aulas	interrompidas	-	
duas	semanas	sem	escola,	
assim	as	escolas	se	
adaptam	trabalhando	no	
final	de	semana	ou	nas	
férias  
Segurança  
-	O	assunto	dos	danos	na	
infraestrutura	é	uma	
grande	preocupação	para	
todos	e	a	falta	de	
segurança	ligada	a	ele.  
-	Perda	de	moradias	de	
estudantes	universitários	
que	são	deixados	
vulneráveis	sem	um	espaço	
seguro.  
-	Falta	/	superlotação	dos	
transportes	para	a	escola	
colocam	vulnerabilidades  
-	Desejo	de	melhores	
escolas;	escolas	mais	
seguras	(escolas	não	
precárias)  
Vulnerabilidades	de	
gênero  
-	será	agravada	devido	à	
perda	de	meios	de	
subsistência	que	irá	piorar	
nos	próximos	meses  
-	Falta	de	eletricidade,	
resultando	em	aumento	de	
tarefas	para	as	meninas	(ter	
que	buscar	lenha	para	
aquecer	a	água)  
Aumento	do	risco	de	
desistências  
-	Meninas	em	risco	de	
casamento	e	gravidez	
precoces	 
-	Meninas	em	risco	de	
abandono	para	cuidar	das	
crianças	em	casa	ou	ir	
vender	coisas	nas	ruas	 
-	Estudantes	secundários	e	
universitários	com	risco	de	
abandono	para	ajudar	
economicamente	as	suas	
famílias	(dificuldades	em	
casa)  
Crianças fora	da	escola	 
-	Devido	à	pobreza	e	ao	
trabalho	doméstico  

psicossocial	para	apoiar	
os	seus	alunos  
-	Alunos	levantando	
preocupações	sobre	não	
estarem	mentalmente	
prontos	para	aprender	/	
estudar  
-	Devido	às	salas	de	aula	
danificadas,	duas	turmas	
estão	sendo	alojadas	em	
uma	sala	com	2	
professores,	então	os	
professores	mencionam	a	
necessidade	de	
habilidades	para	lidar	
com	turmas	grandes	e	
multi-classes.  
Segurança  
-	Falta	de	eletricidade	e	
desafios	em	torno	de	
alunos	do	secundário,	da	
TVET	e	da	Universidade,	
em	encontrar	locais	para	
fazer	os	trabalhos	de	casa	
e	assim	por	diante	do	
risco	de	maior	
vulnerabilidade	à	
violência	(violência	física	
para	meninos	e	violência	
sexual	para	meninas)  
Alimentação	escolar	de	
emergência  
-	As	crianças	estão	
pedindo	lanches;	ligação	
à	nutrição,	bem-estar	e	
aprendizagem 

voaram)  
-	Os	professores	
chamam	a	atenção	que	
estão	sofrendo	pois	
continuam	a	trabalhar	
/ir	à	escola	e	não	
podendo	assim	receber	
os	pacotes	de	ajuda  
-	Os	próprios	
professores	notaram	
que	estão	
traumatizados;	eles	
necessitam	de	apoio	
psicossocial  
	 
	 
	 

provavelmente	
comprometerá	o	
funcionamento	normal	e	
os	mecanismos	de	gestão	
das	instituições	de	
ensino.  
-	O	envolvimento	de	
oficiais	da	educação	no	
processo	de	avaliação	e	
mitigação	do	ciclone	
também	pode	afetar	o	
seu	desempenho	normal	
no	curto	prazo.  
-	Preocupações	
sinalizadas	em	torno	de	
expectativas	elevadas	-	
quando	os	directores	das	
escolas	vão	para	o	nível	
Provincial	ou	para	outras	
instituições	(por	
exemplo,	visitas	de	
INGOs	/	ONGs),	a	
esperança	é	que	elas	
voltem	com	apoio,	mas	
isso	nem	sempre	
acontece.  
	 
	 



	 
Domínios  

	 
i.	Efeitos	no	acesso	e	na	
aprendizagem  

	 
ii. Efeitos	no	Ensino	e	
Aprendizagem  

	 
iii.	Efeitos	sobre	os	
professores	e	
pessoal	da	educação  
	 

	 
iv.	Efeitos	na	provisão	
de	serviços	e	nos	
mecanismos	de	
governação  

-	Nas	zonas	rurais,	os	
estudantes	envolvidos	na	
agricultura	e	pesca  
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Ciclone IDAI PDNA - Setor de Habitação e Assentamentos Humanos  
					 
1. Sumário 
 
A região central de Moçambique, afectada pelo ciclone IDAI, sofre de uma vulnerabilidade 
estrutural às alterações climáticas. Sua forma geográfica e localização combinadas com suas 
características topográficas tornam-se irreversivelmente vulneráveis a perigos naturais extremos 
de origem climática, com 60% das pessoas vivendo em locais propensos a riscos naturais, com 
uma projeção para 2050 de 36 milhões de pessoas em nível nacional.  
Cerca de 1,5 milhões de pessoas em 4 Províncias da Região Central de Moçambique tiveram suas 
vidas fortemente afetadas, com um impacto destrutivo em um já fraco parque habitacional, 
resultando na destruição de 240.000 casas e na exacerbação da vulnerabilidade ambiental, social e 
econômica em assentamentos urbanos e rurais. já limitado em termos de infra-estrutura e 
prestação de serviços básicos. Danos materiais para casas parcialmente e totalmente destruídas 
são estimados em 410 milhões de dólares. Um terço dos danos nas áreas rurais confirmaram a 
precariedade estrutural da habitação tradicional, mas surpreendentemente o maior impacto 
afectou habitações “convencionais” em áreas urbanas que deveriam ser de maior qualidade - 
resiliência, revelando enormes limites de construção e um grande desperdício de material 
doméstico recursos investidos no setor habitacional. 
Para além destes danos, as famílias enfrentam enormes perdas em termos de bens domésticos 
(proporcionalmente mais elevados que o custo do edifício), fonte de rendimento interno gerado 
dentro da casa, bem como custos adicionais para o arrendamento de alojamento alternativo, 
enfrentando privação e vulnerabilidade social (especialmente para categorias sensíveis). As 
perdas totais na verdade representam quase 70 milhões de dólares. 
Na urgência de organizar um processo diversificado de reconstrução, visando diferentes 
categorias populacionais e tipologias habitacionais em áreas rurais e urbanas, através da 
autorrecuperação assistida e reconstrução resiliente, é necessário adicionar ações de longo prazo 
para integrar melhor planejamento espacial, melhor construção (reconstruir melhor), adaptação ao 
clima e resiliência. Como consequência do desastre, o consequente processo de reassentamento 
de resposta está direcionando 8345 famílias a serem realocadas em novos lotes em áreas mais 
seguras. 
As necessidades estimadas no setor, para reconstruir com maior qualidade e reduzir a 
vulnerabilidade dos assentamentos humanos, através de mecanismos específicos de promoção 
habitacional, assegurando capacitação institucional, treinamento técnico em técnicas de 
construção, bem como monitoramento e facilitação pontual e confiável, estão exigindo uma 
necessidade econômica total de 670 milhões de USD.  
No meio do esmagador esforço de resgate, um segundo ciclone atingiu Moçambique, mostrando 
como é vital a necessidade de adaptação do país e da região afetada. Isso implica uma profunda 
mudança no atual processo de desenvolvimento que o país está seguindo, especialmente na 
maneira como ocupa e utiliza o território. O processo de reconstrução deve representar uma 
oportunidade para a mudança de “Planificar e reconstruir melhor” para maior resiliência e 
adaptação; uma casa resiliente não pode ser construída sem uma vizinhança resiliente, incluindo 
terra, infra-estrutura, serviços básicos e meios de subsistência, e especialmente atendendo aos 
mais vulneráveis. As pessoas devem estar no centro do processo de reconstrução, desde a 
avaliação até a mobilização e implementação. 
No setor de Habitação e Assentamentos Humanos, é necessária uma forte coordenação vertical e 
horizontal de ações para o processo de recuperação e reconstrução, incluindo o setor privado, ngo 
/cbo e parceiros de cooperação em um esforço sinérgico, e isso precisará de capacidade 
fortalecida para: 
Opções de financiamento para a sustentabilidade dos investimentos a longo prazo e criação de 
empregos, Governança e coordenação de parcerias, Assistência técnica e garantia de qualidade 
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2. Contexto pré-ciclone e linha de base para o setor 
					 
 
Em uma área onde a taxa de pobreza oscila entre 34% e 60%, a moradia é o bem social e 
econômico mais valioso e o investimento vitalício da maior parte da população. Habitação serve 
para criar segurança, redes, oportunidades de emprego e possibilidades de mobilidade ascendente. 
A falta de habitação adequada, a nível nacional, é estimada em mais de 400.000 unidades por ano 
e a precariedade / baixa qualidade das construções colocam a população em. 
Na área afetada pelo ciclone a taxa anual de crescimento da população urbana é de 4,4% e as 
estatísticas baseadas em dados do censo nacional mostram como quase metade do crescimento 
urbano é absorvido por cidades pequenas e intermediárias. As cidades médias, com população 
que varia de 100.000 a 250.000 pessoas, mostram um aumento do crescimento populacional na 
última década de cerca de 40%, como no caso de Caia e Tete, onde a população dispersa passa 
por um rápido processo de urbanização concentrando as pessoas. nas pequenas cidades. As áreas 
urbanas continuam a ser caracterizadas por uma extensa falta de infra-estrutura e a maioria dos 
moradores continua a viver em assentamentos mal servidos. O crescimento populacional não foi 
acompanhado por investimentos em infraestrutura básica ou melhoria na prestação de serviços 
urbanos. 
A maior parte da área mais gravemente afectada pelo ciclone faz parte do Corredor da Beira 
(BAGC, abrangendo as três províncias de Sofala, Manica e partes de Tete) ligando o 
desenvolvimento da agricultura comercial a outros projectos de investimento de larga escala 
numa área espacialmente delimitada em torno de um eixo de infra-estrutura de transporte. Os 
arredores da Beira, Tete e também pólos urbanos em crescimento secundário estão a sofrer uma 
crescente pressão da terra devido ao desenvolvimento do corredor. Na Beira, este facto, em 
combinação com a tendência da agricultura urbana de ser sistematicamente deslocada da cidade, 
leva as pessoas a assegurar cada vez mais parcelas em terras perigosas e a dedicar-se a 
actividades agrícolas que, juntamente com outras fontes de rendimento. , assegure a família 
sustente. 
A maior parte da área, devido à baixa elevação e proximidade das bacias hidrográficas, é 
conhecida por sua extrema vulnerabilidade às inundações. Embora as regiões sul e central sejam 
propensas à seca, as inundações ocorrem frequentemente ao longo das principais bacias 
hidrográficas e em assentamentos urbanos mal drenados. 
Tais riscos atingem um ambiente urbano já fraco, onde tanto casas mistas quanto convencionais 
são realizadas com materiais inadequados e onde a elaboração de dados de base mostra a 
presença de 5,5% de casas convencionais, 20% de casas mistas e 75 de casas tradicionais e um 
taxa de urbanização dos 26%. 
Os materiais de construção que alimentam a expansão urbana têm como premissa um extenso 
setor de colheita de areia / cascalho e produção de tijolos, que também é uma fonte de renda para 
parte da população: a ainda chamada urbanização “informal” é um setor econômico importante 
baseado em a produção contínua do espaço urbano (urbanismo de baixo para cima centrado no 
controle da terra). 
Para a área afetada, as estatísticas mostram como os 4,6% das casas são alugadas e como essa 
porcentagem atinge os 13% nas áreas urbanas. Os 3% das habitações não estão ocupados e dos 
30% estão em construção. Quase 90% das casas são construídas sem licença e por processo de 
autoconstrução que pode durar de 2 a 10 anos. 
As micro, pequenas e médias empresas localizadas em casas (os domicílios produtivos) são 
estimadas pelo IOF de 2014 como os 37% do total de domicílios. O censo de 2017 indica que as 
mulheres chefes de família são os 32% da região. Apenas 15% das casas mistas ou improvisadas 
têm água canalizada, enquanto a percentual é de 50% quando se trata de casas convencionais 
(considerando também a categoria de construção de baixa qualidade casas convencionais em 
bairros periféricos).       
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Risco e vulnerabilidade na dimensão urbana são exacerbado pela pressão nos arredores da 
maiores cidades e outros pólos urbanos em crescimento devido ao desenvolvimento do corredor. 
Além disso, sendo a agricultura urbana supostamente sistematicamente deslocada da cidade, as 
pessoas tendem a assegurar lotes em terras perigosas dedicadas à agricultura para sustentar a 
família. Áreas rurais caracterizadas por um padrão de povoamento disperso e disperso, em que os 
agregados familiares, situados a uma certa distância entre eles, tendem a localizar-se ao longo dos 
cursos de água. O deslocamento sazonal de famílias dentro da região ainda é muito comum, 
especialmente para aquelas famílias que baseiam sua subsistência na agricultura. No entanto, o 
deslocamento permanente para as vilas é um fenômeno recente e ainda em curso. Continente 
rural-urbano: a urbanização deve ser entendida também como a acentuação dos modos urbanos de 
vida, mesmo entre a população que vive em áreas que não podem ser consideradas urbanas. 
A maior parte da área é de zona vulnerável de várzea e as pessoas que cultivam as machambas 
perto das zonas ribeirinhas do Zambeze, Púngue, Búzi e Save vivem permanentemente em 
condições de risco. O fator que atrai as pessoas para as pequenas cidades do distrito de Caia é a 
possibilidade de integrar a produção agrícola com outros empregos sugeridos pelo contexto 
urbano. 
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3. Efeitos no Sector e Seus Custos 
 
“Eu sabia que a tempestade estava a chegar, vi na televisão, pessoas falavam sobre um ciclone 
chamado IDAI, vindo para destruir a cidade. Naquela noite, na minha casa, o vento soprou o 
telhado e a água subia por toda parte ... muito mais do que o normal quando como acontece na 
estação chuvosa” disse um cidadão dos subúrbios da Beira, testemunhando como a 
vulnerabilidade dos assentamentos humanos e das pessoas ainda é um grande desafio para 
Moçambique. As cidades foram fortemente afectadas pelo ciclone, ao longo do corredor da Beira, 
e a habitação, em particular, representa um sector crítico deste Plano. 
 

 

 

					 Distribuição dos danos por casas afectadas na zona do IDAI	
	
 

60% das unidades habitacionais afectadas, total ou parcialmente destruídas (principalmente por 
danos na estrutura do teto), são casas convencionais dentro de áreas urbanas, predominantemente 
em assentamentos informais com alta vulnerabilidade socioambiental e econômica. Este desastre 
urbano é responsável por 70% de todo o dano econômico do IDAI no sector, 410 milhões de 
dólares, afectando diferentes tipologias em diferentes localizações 
					 

	
Dano total por tipologia de habitação por provincial, diferenciado por áreas urbanas e áreas rurais	
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Na história da testemunha, há uma questão clara sobre a adaptação à mudanças climáticas, 
quando os moradores urbanos precisam de uma aceleração para aumentar sua resiliência. Além 
disso, a ênfase está na qualidade da construção de moradias, razão pela qual o ciclone e as 
inundações subsequentes danificaram seriamente o parque habitacional urbano existente. 
Construído predominantemente com materiais convencionais de má qualidade e habilidades 
técnicas limitadas, geralmente é o maior custo, para construção ou aluguel, de uma família com 
menos possibilidades de escolha de alternativas. 
É de extrema importância avaliar os danos também nas escalas de vizinhança e aldeia: danos em 
acessos, conexões rodoviárias, drenagens secundárias e sistemas como saneamento público e 
gestão de resíduos foram severamente afectados, causando um aumento considerável na perda de 
subsistência e vulnerabilidade e expondo os residentes a outras doenças ligadas ao colapso de um 
sistema na escala de vizinhança, pois as estratégias de adaptação das pessoas nos bairros são 
caracterizadas por um alto grau de mobilidade e flexibilidade nos níveis de domicílios e 
indivíduos.		

  

Casa em materiais mistos destruída Beira, Munhava, 25.4.19 Shelter temporário autoconstruído Beira, Munhava 25.4.19.  

	
A assistência de emergência em acampamentos de acomodação temporária passa a ser transferida 
para cerca de 8000 famílias, em novos reassentamentos (Bairro de Reassentamento); A estratégia 
de reconstrução da recuperação e da habitação resiliente deve, então, abordar a grande quantidade 
de pessoas (225.000 famílias) que precisam de apoio para reconstruir suas próprias casas. 
 

Perdas e Danos 
Danos USD Perdas USD 
Pùblico  Privado Pùblico Privado 

DAMAGES         
A) Casas Totalmente Destruidas     $255,313,469.91      
B) Casas Parcialmente Destruidas     $98,217,686.83      
C) Domestic Goods     $56,930,770.54      
PERDAS         
D) Perda de meios de subsistência -
actividades domésticas        13,239,548.68  

E) Perdas de casas alugadas como meio 
de sustento        1,411,860.45  

F) Custos adicionais de aluguer         671,450.80  
G) Demolição e remoção de detritos        41,652,660.94  
F) Perdas Administrativas        4,705,805.44  
H) Risco Acrescido e Vulnerabilidade      7,589,400.00    

Total  	 	410,461,927.27	 	7,589,400.00	 	61,681,326.31	 
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Tablela Sumário de Perdas e Danos para o Sector (in USD) 
 

No topo do peso dos danos trágicos em suas casas e bens domésticos, as famílias afectadas devem 
contar com perdas importantes, aumentando sua vulnerabilidade social e econômica. A renda 
familiar é afectada pela perda de ganhos de aluguel, bem como despesas relacionadas com as 
necessidades de aluguel durante o período de reabilitação / reconstrução. 
O desastre causou a interrupção das actividades domésticas de geração de renda, necessidade de 
obter novas certificações administrativas (licenças de construção, propriedades e título de 
propriedade, bem como documentação de identidade).	
					 
3.3 Questões Transversais 
 
Governança 
Políticas incompatíveis na mão de regimes políticos concorrentes poderiam afetar a gestão da 
terra (que na base de uma economia urbana) e o planeamento durante a fase de reconstrução. 
Como exemplo, a dependência de recursos do estrangeiro resultou no desenvolvimento urbano da 
Beira tornar-se um empreendimento altamente tercraizado sobre as “políticas tendenciosas” dos 
actores não estatais. Um alto grau de fragmentação no planeamento de metas e propósitos poderia 
levar a uma reconstrução por meio de planos e recomendações isolados ou incompatíveis.       
      
Redução do risco de desastres 
A abordagem integrada de redução de risco relacionada a assentamentos e assentamentos 
humanos deve abordar restrições, tais como: (i) mau planeamento do uso da terra combinado com 
um entendimento deficiente sobre riscos permanentes, (ii) Falta de incorporação de recursos 
resistentes a desastres apropriados durante o processo de construção, como mitigação de risco nos 
assentamentos existentes, (iii) controle limitado sobre as regulamentações de uso / construção da 
terra, especialmente em termos de localização imprópria ou uso de materiais de construção abaixo 
do padrão. Dentro de um contexto de alta exposição a riscos onde as famílias rurais se sustentam 
cultivando áreas ribeirinhas tradicionalmente manejadas e combinadas com construções 
vernaculares funcionais às atividades agrícolas, as medidas de RRD devem contar com a redução 
de vulnerabilidade econômica, social e infraestrutural. A adaptação a tais perigos deve ser 
melhorada como a principal ferramenta de RRD e as comunidades devem ser constantemente 
apoiadas em sua capacidade e mobilização na prevenção de desastres, alerta precoce e 
planeamento de contingência baseado na comunidade.       
 
Emprego e meios de subsistência: 
Os assentamentos informais co-produzem cidades na proporção de 75%, mesmo que nas cidades 
secundárias, os assentamentos informais não regulamentados, onde a maior parte do setor de 
empregos depende, compõem cerca de 90% do território municipal. 
Micro, pequenas e médias empresas estão localizadas nos lares afetados e não apenas ativos 
familiares, mas também colaterais são demolidos, dificultando a recuperação da perda. 
Frequentemente confiando em mecanismos informais e rotativos de grupos de poupança, os 
grupos mais vulneráveis da sociedade sofrem especialmente com a perda de bens e de trabalho 
dos residentes mais ricos, uma vez que as redes solidárias também são fortemente afetadas.       
 
Gênero e proteção social: 
Reivindicações da comunidade na periferia da Beira para impedir que grupos vulneráveis como 
viúvas, mães solteiras, pessoas com deficiência caiam em extrema vulnerabilidade e pobreza. 
(Visita de campo, Munhava Central). “Venha connosco, você precisa coletar o nome daqueles 
que ficaram sem nada depois do ciclone, eles são, acima de tudo, mulheres idosas e jovens 
desempregadas sem apoio da família. Podemos dizer seu nome pelo nome, casa por casa ”. 
Questões de equidade social são geralmente relegadas a vagas temporais específicas dentro das 
estruturas de gestão de projectos, tais como avaliações de impacto, que são frequentemente 
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realizadas por consultores estrangeiros com pouca compreensão profunda da governação da terra 
urbana na região. Isso significa que a governança de projetos é dominada por atores cujos 
interesses primários residem na implementação rápida e bem-sucedida (ou seja, técnica) de 
projetos. Consequentemente, geralmente há pouco incentivo para a incorporação de questões na 
governança de projetos, o que pode frustrar esse objetivo, como questões politicamente sensíveis 
de participação e mobilização da comunidade. 						

						
4. Contribuições do setor para o impacto macroeconômico e humano 					 

 
● Não há informações detalhadas sobre a oferta habitacional em termos de tipologia ou 

provedor, mas é razoável dizer que pelo menos 80% das mais de 5 milhões de casas no 
país são autoconstruídas. Em 2050, estima-se que a população de Moçambique cresça em 
mais de 30 milhões de pessoas, metade das quais viverá em áreas urbanas. Como 
resultado, um total de mais de 13 milhões de unidades será necessário para atender a 
necessidade de moradia por uma média de mais de 400.000 unidades por ano. Em termos 
de procura, nas actuais circunstâncias, menos de 1% dos moçambicanos estão em 
condições de pagar pelas habitações mais baratas oferecidas pelo mercado formal. Por 
estas razões, o peso do setor da Construção na economia do país (3% do PIB) é muito 
menor em comparação com outros países da região. 
 

● A taxa de pobreza (conforme definido nas estatísticas do IOF 2014) tem uma média 
nacional de 49%, confirmada nas áreas afectadas pelo ciclone IDAI, onde os dados 
variam entre 60% na Zambézia e 34% na província de Tete. 

● 75% da população urbana de Moçambique vive em assentamentos informais mal servidos 
e vulneráveis, de acordo com a base de dados das Metas de Desenvolvimento do Milênio 
de 2014 das Nações Unidas 

 
● As taxas mais elevadas de prevalência do HIV no país ocorrem em Sofala e na região 

central com uma taxa de 26,5 por cento, de acordo com o "Plano Estratégico Nacional de 
Resposta ao HIV e SIDA: 2010-2014"  

 
● Migração rural-urbana: A perda da produção agrícola pode aumentar a migração rural-

urbana para a Beira e para as cidades secundárias. Para cidades com baixa cobertura e 
qualidade de serviços urbanos, o aumento da migração pode exacerbar a situação 
existente.  

 
 

 
5. Necessidades de recuperação e estrategia	
	
O terrível impacto causado pelo ciclone Idai na zona centro de Moçambique no que concerne a 
habitação e assentamentos humanos representa uma oportunidade de efectuar uma mudança de 
paradigma no desenvolvimento do modelo do país e na construção da resiliência em todos níveis. 
Um testemunho da zona rural em Buzi  descreveu  a sua experiência: “Desta vez o rio apresentou 
uma velocidade jamais vista, a casa ficou cheia de água e todas nossas coisas foram levadas 
pelas águas: as roupas, os potes, os cobertores. Conseguimos estas lonas. Iremos fazer as 
reparações assim que o nível de água baixar. Começaremos a colectar o que é necessário para 
reconstruir a casa.” 
É possível ler na história que após este desastre de grande dimensão como o IDAI, a população 
tem demonstrado uma imensa energia e habilidade em reconstruir as suas vidas. Esta habilidade 
tem de ser mobilizada para construir melhores condições de habitação e educação da 
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comunidade, fazendo com que elas superem o trauma,  garantindo  melhores oportunidades de 
renda e garantindo o regresso das Crianças à escola. 
As casas precisam estar seguras e melhores e um ambiente para as famílias superarem o trauma e 
reconstruírem as suas casas deve ser criado. As comunidades, planeadas de forma inclusiva para 
garantir a participação das mulheres, jovens, idosos, grupos vulneráveis,  deveriam ser 
empoderadas a tomar decisões por si só, cultivando solidariedade para trabalhar em conjunto, 
abordando as suas necessidades sócio-económicas  e físicas em comum, construindo  
infraestruturas para comunidade e desenvolvendo aptidões para reconstruir de forma mais segura. 
Se este processo for apoiado através da facilitação da mobilização social, assistência técnica e 
apoio material, a recuperação da população pode ser assegurada num curto espaço de tempo e de 
maneira mais económica. 
 
Ao mesmo tempo, torna-se necessário promover uma estratégia a longo prazo que permita um 
ordenamento territorial melhor, um melhor desenho e construção (construção melhorada), 
adaptação climática e resiliência urbana, com foco no uso de hardware ( edifícios e 
infaestruturas resilientes) e software (política, códigos de construção, diretrizes, 
consciencialização, desenvolvimento da capacidade instituicional). 
						
5.1 Necessidades de recuperação e priorização  

  Item  
Priority 

Description 
Cost  

(1 to 5)  MZM USD 

Short 
term 

A) Physical interventions in totally destroyed houses  

a1) Temporary 
accommodation on-site 1.1 Provision of shelter materials and assistance for 

temporary reinstallation 1,067,539,200 16,680,300 

a2) Resilience and quality 
increase reconstruction 1.2 

Provision of technical and material assistance 
for resilient reconstruction of improved quality 

housing units (with specific intervention 
according to specific housing typology and level 

of vulnerability) 

25,117,065,056 392,454,141 

B) Physical interventions in partially destroyed houses  
b1) Temporary 
accommodation on-site 1	

Provision of shelter materials and assistance for 
temporary reinstallation 1,385,404,800 21,646,950 

b2) Resilience and quality 
increase reconstruction 

1	

Provision of technical and material assistance 
for resilient rehabilitation of improved quality 

housing units (with specific intervention 
according to specific housing typology and level 

of vulnerability) 

6,600,158,880	 103,127,482 

D) Relocation in safe areas 
a1) First relocation phase 
- preliminary installation 1.1	

Provision of shelter materials and humanitarian 
assistance for temporary relocation in new plots 870,233,856	 13,597,404	

b1) Provision of basically 
infrastructured plots 1.2	

Basically infrastructured plots in resettlement 
camps (barrios) - not including water and 

sanitation  
801,120,000	 12,517,500	

E) Demolition and debris 
removal 1	

Demolition of conventional houses and debris 
removal (not including asbestos special 

treatment) 
2,665,770,300	 41,652,660	

G) Technical assistance 
for local construction 
MSME 

1 
Specific training programs for local construction 
micro-enterprises, neighborhood skilled labour, 

on resilient construction techniques 
32,000,000 500,000.00	

Mediu
m 

term 

F) Human settlements 
resilience and 
vulnerability reduction 
interventions 

2 

Basic and work intensive neighborhood 
infrastructure rehabilitation for improved 

resilience (micro-drainages, public spaces, 
access roads etc) 

160,000,000 2,500,000	

F) Technical assistance 
for local authorities 
dealing with housing 
and human settlements 

2 

On the job capacity building for local authorities 
to deal technically with housing and human 
settlements reconstruction process, m&e, 

revision of plans, codes and regulation 
considering disaster impact etc 

128,000,000 2,000,000	

Long 
Term 

C) Structural retrofit to 
increase resilience for 3 Housing retrofit program for improving quality 

and resilience in non affected structures in 1,296,960,000	 20,265,000	
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future disasters disaster area in mid-long term 
Tabela de iniciativas de recuperação e reconstrução e custos de curto, medio e largo prazo in USD 
5.4 Arranjos de implementação 
O Sector de “Habitação e Assentamentos Humanos” é provavelmente a área mais complexa e 
economicamente relevante de todo o Plano de Reconstrução Pós-Idai, com quase US$ 620 
milhões de necessidades totais, abordadas em diferentes acções que precisam ser promovidas 
(reconstrução e reabilitação de residências, reabilitação de infra-estrutura dos Bairros, assistência 
técnica institucional, treinamento profissional de construção). 
Autoridades Locais Publicas (autoridades centrais e locais) e privadas (famílias e comunidades) 
devem trabalhar estreitamente para esforços conjuntos e implementar um processo funcional e 
eficiente de recuperação e reconstrução resiliente, optimizando o apoio externo de organizações 
internacionais, da sociedade civil e não governamentais, órgãos técnicos e financeiros 
instituições. 
Os arranjos de implementação do sector “Habitação e assentamentos humanos” a seguir  são 
sugeridos  para que o Gabinete de Reconstrução Central guie de perto a intervenção de campo 
com as autoridades locais (províncias, distritos e municípios) e descentralize a acção tanto quanto 
possível, para o nível mais próximo das comunidades. 
 
Curto prazo: 
Planeamento de recuperação habitacional, monitoria e mobilização de recursos 
Recomenda-se que seja feita  a avaliação dos danos Participativos do Bairro, casa a casa, caso a 
caso, verificando os níveis de vulnerabilidade, para identificar agregados familiares prioritários e 
áreas específicas, utilizando engenheiros formados e / ou outros profissionais de construção para 
padronizar os tipos de danos habitacionais e locais danificados (sistematizar falhas comuns e 
identificar melhorias necessárias nos métodos de construção) e produzir dados valiosos para a 
alocação de assistência financeira às famílias, para estimar demandas de  materiais e outros 
insumos. 
 
Diretrizes técnicas e quadros de acção orientadores para a recuperação de moradias e 
assentamentos humanos 
As diretrizes de reparo e reconstrução de habitações baseadas em critérios de construção melhor 
(BBB) precisam ser preparadas e disseminadas, usando modelos de habitação resilientes 
inovadores que levam em consideração também os factores de adaptação (plataformas elevadas, 
soluções à prova de vento ...); As estruturas de acção de planeamento urbano dos bairros devem 
ser a base para aumentar a resiliência de todos os assentamentos humanos onde as casas estão a 
ser reparadas e melhoradas através de intervenções físicas intensivas de trabalho baseadas na 
comunidade Micro (estradas, sistemas de drenagem, etc.). 
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1. Modelo Construído em Quelimane com uso de madeira de coqueiro, 2. Modelo Construído em Pemba com uso de 
estacas locais e aplicação de blocos de cimento e 3. Modelo construído na Ilha de Moçambique com material 
convencional 
					 
Suporte à implementação orientada pelo proprietário 
Uma reconstrução resiliente eficaz, qualitativa e acessível deve começar com treinamentos 
adequados para construtores de mestres da comunidade e proprietários de casas na BBB e, ao 
mesmo tempo, fornecer supervisão qualitativa de projectos de reparo / reconstrução aos 
proprietários de residências. A assistência financeira deve ser projectada e adaptada para 
diferentes grupos de renda / tipologia habitacional, para reparo ou reconstrução de moradias, 
integrando mecanismos de geração de subsistência no processo (possivelmente incluindo um 
sistema Banco de Materiais de Construção, com vouchers ou esquemas FFW, bem como apoio 
financeiro local regimes rotativos). No sector, subsídios adequados ou sistemas de isenção fiscal 
devem ser avaliados e customizados, para facilitar a reconstrução (as lições aprendidas de 
experiências de emergência anteriores devem ser capitalizadas e adaptadas). 
 
Gestão e avaliação do processo de reassentamento 
Um processo de reassentamento está atualmente em andamento para uma meta final de 8450 
famílias, que foram resgatadas de áreas propensas a enchentes durante o impacto do ciclone; o 
processo está seguindo um procedimento clássico, onde a coordenação institucional nos níveis 
central e local resulta em uma rápida realocação para áreas mais seguras identificadas 
(possivelmente dentro do mesmo distrito, mas frequentemente distante para famílias reassentadas, 
de suas terras cultivadas e às vezes em áreas que não são seguro o suficiente para superar riscos 
mais fortes). A operação é limitada a uma proporção muito pequena da população afetada, bem 
como a população vulnerável que está enfrentando risco semelhante, mas não foi diretamente 
afetada pelo IDAI ultimamente. Considerando contexto de vulnerabilidade crônica e o alto custo 
econômico das operações de reassentamento (estimadas em cerca de 25 milhões de dólares), 
também em razão do intenso desafio institucional que a coordenação desse processo representa 
para o governo local e central, a necessidade de uma profunda avaliação de impacto social e 
econômico é impelidos, a fim de assegurar medidas sustentáveis de redução da vulnerabilidade a 
médio e longo prazo. 
					 
Médio prazo (2 anos): 
Construindo estruturas para resiliência a longo prazo 
Isto pode ser conseguido através do reforço das capacidades das autoridades locais em contextos 
urbanos e rurais para a resiliência e planeamento sensível ao risco (estratégias e planos de 
redução e resiliência dos riscos), bem como apoiar a revisão / adaptação / integração no quadro 
legislativo nacional. componente de redução de vulnerabilidade, tanto em áreas urbanas como 
rurais, dando indicações sobre uso da terra e actividades em áreas propensas a desastres, afim de 
minimizar os impactos e acções relacionadas (operações de resgate, acampamentos temporários, 
reassentamentos) que a longo prazo são um fardo pesado tanto na estrutura e recursos 
administrativos do governo, como nas comunidades afectadas. 
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Treinamento de artesãos e comunidade em habitação mista resiliente Pemba- UNHabitat 
 
 
Capacitação contínua ao nível da comunidade 
Fortalecer os mecanismos de poupança e facilitar o acesso ao financiamento para a reconstrução 
de moradias adaptadas a diferentes grupos socioeconômicos, dando também a possibilidade de 
acesso à instalações da BBB para adaptação de casas também afetadas, garantirá a 
sustentabilidade da cação de resiliência para futuros desastres. Ao mesmo tempo, a médio prazo, 
devem ser promovidas tecnologias apropriadas que utilizem materiais disponíveis localmente e 
técnicas acessíveis, juntamente com as medidas de adaptação à DDR e outras medidas de 
adaptação. 
	
Longo prazo (5anos) 
Estratégia para desenvolvimento e provisão  de moradia adequada para todos 
Para maximizar o impacto esperado de uma melhor construção de habitações e assentamentos 
humanos, o objectivo deve ser institucionalizar o BBB e o DDR através da construção de códigos 
e regulamentos à nível nacional, bem como reforçar intervenções de melhoria e renovação urbana 
e trabalhar com autoridades e comunidades para activar um reordenamento rural para a redução 
da vulnerabilidade através de infraestruturas resilientes. 
 
 
6. Fontes 
 
INE (Instituto Nacional de Estatística), Censo Demográfico 2017 
                                                          Relatório de Estatísticas Territoriais 2014 
                                                           IOF - Pesquisa de Renda Familiar 2014-15							
Política Nacional da Habitação, 2011 
Lei de Ordenamento Territorial e Regulamento de Solo Urbano 
Lei de Gestão de Calamidades, 2014 
  
UN-Habitat, Perfil Nacional da Habitação,  2018 
USAID, Perfil Nacional de Posse de Terras, 2013 
UN-Habitat, Perfil do Sector Urbano de Mozambique 2008 
  
OCHA, Post-IDAI Levantamento MRA, 2019 
Post-IDAI Plano de Resposta Humanitaria 2019 
INGC Post-IDAI Relatorios, 2019 
 
Nota: As restrições na avaliação foram devidas ao acesso limitado a dados secundários 
atualizados e à quase completa falta de dados primários dos distritos afetados para fins de 
reequilíbrio das informações existentes. Por essas razões, a avaliação foi conduzida por meio de 
uma metodologia ad hoc recém-criada baseada na combinação dos dados de linha de base 
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existentes com uma série de suposições articuladas sobre: (i) agregação de dados do censo para 
criar três tipologias de habitação principais; ) incidência dessas tipologias por distrito e (iii) 
ponderação da incidência das tipologias em áreas urbanas e rurais. Essas operações nos 
permitiram obter a desagregação do tipo de dano para cada tipologia habitacional em cada distrito 
e a criação de cenários de danos rurais urbanos.		
 
7. Anexos 
 
	
1. Tabelas de Danos, Perdas, Necessidades, por Província e por sector urbano e Rural 
2. Documento metodológico sobre a organização da analise e estimativa 
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Avaliação das necessidades pós-desastre (PDNA), causados pelo Ciclone IDAI e 
Inundações, no Sector da Cultura, Beira-Sofala 

 
CULTURA 

 
1. Sumário 
 
A herança cultural dos povos de Moçambique sustenta a sua identidade e desempenha um papel 
fundamental na sua capacidade de viver e prosperar. Com os danos e prejuízos significativos 
observados no sector na cultura em Moçambique na sequência do Ciclone Tropical IDAI, o 
Ministério da Cultura e Turismo (MICULTUR) e a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) realizaram a avaliação das necessidades pós-desastre 
(PDNA) para o sector da cultura nas províncias de Sofala, Zambézia, Tete e Manica, para apurar 
os níveis de  impacto, em termos de danos e perdas, particularmente no atinente ao património 
cultural. A avaliação dos efeitos (danos e perdas) resultantes do desastre, incluiu, no sector da 
cultura, cinco componentes, designadamente, (i) o Património Edificado, Sítios Arqueológicos, 
Lugares Históricos, e Espaços Públicos; (ii) as Colecções, os Repositórios Culturais e 
Instituições; (iii) o Património Cultural Intangível; (iv) as Indústrias Culturais e Criativas; (v) os 
Danos Físicos na Administração Pública ligada ao Sector da Cultura. Neste exercício, foi também 
objeto da avaliação, o impacto macroeconômico e de desenvolvimento humano do desastre sobre 
sector da cultura,  a formulação de uma estratégia de recuperação para identificar e tratar das 
necessidades de curto, médio e longo prazo no setor, com a devida consideração aos princípios de 
Redução de Risco de Desastres (RRD) e do Build-Back-Better (BBB),  com vista reforçar a 
resiliência global do sector em futuras situações de catástrofes. 
 
O presente relatório foi preparado em consulta com as Direcções Provinciais da Cultura em 
Sofala, Zambézia, Tete e Manica. Para a Província de Sofala, em particular, o relatório tomou 
como base os resultados das avaliações iniciais levadas a cabo pela Direcção Provincial da 
Cultura e Turismo, durante os meses de Março e Abril de 2019. 
 
Os danos e a perda de recursos culturais após um desastre podem resultar em perda de identidade 
e, portanto, afetam a maneira pela qual as pessoas se relacionam com o mundo. O significado da 
cultura na vida de comunidades e indivíduos, como uma âncora para identidade e pertença, torna 
sua continuidade uma ferramenta poderosa para construir resiliência, servindo como base para 
uma recuperação sustentável e permitindo que as comunidades recuperem um senso de esperança, 
dignidade e capacitação. De fato, tem sido cada vez mais reconhecido que tanto o património 
tangível quanto o intangível têm um papel proactivo a desempenhar na construção da resiliência 
das comunidades e no salvamento de vidas e propriedades vítimas, ou sujeitos aos desastres. 
Nesse contexto, a cultura não é apenas um sector em si, mas uma dimensão transversal.  
 
O Ciclone Tropical IDAI destacou os riscos e vulnerabilidades crescentes associados ao uso de 
materiais incompatíveis em monumentos listados durante a reconstrução em intervenções 
anteriores, juntamente com uma falta de clareza no nível da política. Este facto reforça a 
necessidade de desenvolver um sistema de gestão interdepartamental claro, a nível provincial que 
proteja a autenticidade / valor histórico dos bens culturais de Moçambique, o que é 
particularmente importante neste evento pós-desastre quando ocorrer um maior número de 
intervenções. 
 
Em relação ao impacto do desastre a nível macroeconómico, grande parte da actividade 
económica associada ao sector da cultura em Moçambique ocorre no sector informal e, portanto, 
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não se reflecte nas estatísticas nacionais. Como a maioria dos locais de importância histórica e 
cultural é recuperável, acredita-se que as perdas na cultura relacionadas à receita e, em particular, 
às indústrias culturais e criativas (CCIs), estarão intimamente ligadas às perdas incorridas no 
mercado de turismo. 
 
Uma vida cultural vibrante e uma qualidade dos ambientes urbanos na Beira, Quelimane e Tete 
são fundamentais para a acumulação de cidades sustentáveis. As organizações que se inserem nas 
cidades promovem o interesse pela diversidade, a transmissão e a continuidade de valores e a 
inclusão, a visibilidade e a participação de indivíduos e comunidades na vida pública e como as 
organizações escolhem os grupos desfavorecidos. As infraestruturas culturais, como as Casas da 
Cultura, são consideradas espaços cívicos fundamentais para o diálogo e para a inclusão social. 
Eles estão interessados em prazer estético, aprendizado e senso de pertencer. 
 
É importante notar que, com a limitada informação de base disponível, o processo de avaliação 
dos efeitos do desastre representou  um grande desafio.  
 
Neste contexto, o PDNA para o sector da cultura de Moçambique pretende ser uma avaliação 
estratégica - e não exaustiva - da destruição que incide sobre as províncias mais afectadas, 
enquanto prioriza os recursos culturais em maior risco, com base em algumas avaliações 
preliminares realizadas pelas Direcções da Cultura a nível provincial e complementadas pelas 
avaliações de campo realizadas no âmbito do PDNA durante o período de 23 a 26 de Abril. 
 
2 Pré-Ciclone. contexto e linha de base do Sector 
 
2.1 Pré-Ciclone. Contexto & Análise do Sector 
 
Moçambique é conhecido pelo seu rico património tradicional e cultura contemporânea, que são  
definidos através de uma combinação única de influências africanas, latinas, portuguesas e 
orientais. 
 
A Ilha de Moçambique, um antigo posto de comércio português na rota para a Índia situada na 
Província de Nampula, foi inscrita como Património Cultural Mundial pela UNESCO em 1991. A 
sua unidade arquitectónica é um testemunho do uso consistente, desde o século XVI, das mesmas 
técnicas de construção, materiais (macuti) e princípios decorativos. Os sítios da Lista indicativa 
para nomeação como estatuto de Património Mundial incluem Manyikeni e Chibuene (Província 
de Inhambane); O Arquipélago das Quirimbas (Província de Cabo Delgado); Cordilheira Vumba 
(Província de Manica); e Área Marinha Protegida da Ponta de Ouro (Província de Maputo). 
Outros locais de importância histórica e cultural incluem a Ilha do Ibo e a Reserva da Biosfera 
das Quirimbas (Província de Cabo Delgado) recentemente atingida pelo ciclone Kenneth. 
 
Em Moçambique, a maioria dos museus, repositórios e instituições culturais estão concentrados 
na capital, Maputo. Estes incluem o Arquivo Histórico de Moçambique, o Museu da Revolução, o 
Museu Nacional da Moeda, o Museu de Geologia, o Museu Nacional de Arte e o Museu de 
História Natural, que, juntos, contêm as principais coleções, arquivos e bibliotecas. O Museu 
Nacional de Etnologia, localizado na cidade de Nampula, também contém grandes coleções de 
artefactos moçambicanos. Uma série de instituições culturais, como a Casa da Cultura na Beira, 
Buzi e Marromeu, funcionam como importantes centros para a organização de vários eventos 
culturais e festivais. 
 
Para o património cultural imaterial (ICH), conhecimentos e práticas seculares, como as danças 
de chuva e outras formas tradicionais de dança usadas em rituais de nascimento, casamento e 
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morte, são tributos do património vivo de Moçambique. Dois elementos do ICH de Moçambique 
- Chopi Timbila e Gule Wamkulu - foram inscritos em 2008 na Lista Representativa da UNESCO 
do Património Cultural Imaterial da Humanidade. Outro património cultural intangível único em 
Moçambique inclui as danças tradicionais de Xigubo, Tufo e Mapico. 
 
Com especial ênfase nas áreas turísticas, indústrias culturais e criativas (CCI), incluindo a 
produção de vários bens culturais (por exemplo, literatura; cestaria; cerâmica) e a organização de 
eventos culturais (por exemplo, gastronomia; moda; música) em vários espaços públicos, 
instituições culturais, galerias, entre outros, possibilitam o patrocínio e o usufruto de expressões 
culturais individuais e coletivas em nível nacional e local, ao mesmo tempo em que apresentam 
uma oportunidade de gerar renda para quem trabalha no setor. As associações da CCI incluem a 
Arterial Network Mozambique, a Kucha Ka Dambu, a Mugachi e a Kudumba, entre outras, 
estando a maioria sediada na cidade capital de Maputo.  
 
2.2 Tabela de dados chaves da linha de base do Sector 
 

DIMENSOES DO 
PDNA  

CARACTERISTICAS  

Infraestrutura e 
Ativos Físicos 
 

Herança construída, locais culturais / naturais e monumentos 
Património Cultural Mundial da UNESCO na Ilha de Moçambique 
(Ilha de Moçambique); 
Lista indicativa para nomeação como status de Patrimônio Mundial: 
Manyikeni e Chibuene; O Arquipélago das Quirimbas; Cordilheira 
Vumba; e Área Marinha Protegida da Ponta de Ouro; 
Patrimônio Móvel, Repositórios e Instituições 
Arquivo Histórico de Moçambique; 
O Museu da Revolução; 
-O Museu Nacional do Dinheiro; 
-O Museu de Geologia; 
-O Museu Nacional de Arte; 
-O Museu de História Natural; 
-O Museu Nacional de Etnologia; 
-A fortaleza de Maputo 
- O Museu de Chai 
- O Museu da Pesca 
- A galeria de Alberto Chissano 
- O repositório de Malangatana 
 
Herança cultural intangível 
Lista Representativa da UNESCO do Patrimônio Cultural Imaterial da 
Humanidade (2008): Chopi Timbila e Gule Wamkulu. 

Produção de Bens e 
Serviços e Acesso a 
Bens e Serviços 

In general, cultural resources and ICH are accessible at all levels. 
 
-Information related to inventory of ICH: 
Chinhambuzi Community, Manica; Quissico Municipality, Island of 
Mozambique WHS, Munyika  township 
 
Major CCI producers/associations/centres in Mozambique: 
Francês, Alemão, Brasil, Centros Culturais Portugueses; 
Centro Cultural Universitário, CUCA. 
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Mercados internos e externos disponíveis para ICH e CCIs: 
FEIMA - Feira Internacional de Artesanato, Maputo 
Mercado de artesanato, Chaimite - Beira 

Processos de 
Governança e 
Tomada de Decisão 
 

Tratados internacionais relacionados com a cultura ratificada por 
Moçambique relativa ao património cultural e natural mundial (1972), 
Salvaguarda do património cultural imaterial (2003) e a Proteção e 
promoção da diversidade das expressões culturais (2005). 

 
Riscos e 
vulnerabilidades 
aumentados 
 

Não é conhecido nenhum Estudo de Redução do Risco de Desastres 
para Moçambique e nenhuma estratégia conhecida de gestão de risco 
de desastres está a ser implementada no Sector da Cultura; 
Recursos limitados e capacidade (materiais, pessoal) para intervenções 
de emergência em locais de património etc. 
 
Muitos locais de património são principalmente costeiros e 
susceptíveis a inundações, e. impacto mais recente do ciclone Kenneth 
no arquipélago das Quirimbas, na lista provisória do Património 
Mundial. O mesmo acontece com os locais naturais susceptíveis a tais 
impactos (mais uma vez exemplo da reserva da biosfera das 
Quirimbas em Cabo Delgado afectada pelo ciclone. 

 
 
3. Efeitos no Sector e Custos dos Efeitos 
 
3.1. Contexto Geral dos Efeitos do Ciclone no Sector r  
Os quatro efeitos do desastre, isto é: i) Danos em Infraestrutura e Ativos Físicos; ii) Alterações / 
Perdas na Produção de Bens e Serviços e Acesso a Bens e Serviços; iii) Alterações / Perdas nos 
Processos de Governança e Tomada de Decisão; e iv) Riscos e vulnerabilidades acrescidos, foram 
avaliados nas cinco componentes da cultura, conforme definido nas Diretrizes PDNA da Cultura 
(Volume B): 
● Património construído, cultura / locais naturais e monumentos; 
● Património Móvel, Repositórios e Instituições; 
● Património Cultural Imaterial; 
● Indústrias Culturais e Criativas; e 
● Administração Pública Cultural. 
 
As secções seguintes do relatório fornecem uma visão geral dos efeitos do desastre no sector da 
cultura, que está largamente concentrado nas áreas urbanas e per urbanas da Beira (Sofala), 
Quelimane (Zambézia) e Tete (Tete). 
 
3.1.1 Danos em Infraestruturas e Ativos Físicos 
 
As infraestruturas relacionadas com o sector da cultura sofreram principalmente de danos nas 
coberturas das edificações, infiltração de água que, por sua vez, afetaram as estruturas internas de 
suporte em vários locais. Em alguns casos, isso resultou em danos extensos ao património móvel, 
incluindo itens relacionados à produção de cultura e criatividade (por exemplo, ferramentas de 
artesanato, instrumentos musicais e equipamentos relacionados, etc.), livros e documentação 
relacionada à cultura. 
 
O impacto do Sector da Cultura mostrará repercussões significativas para organizações, 
associações e meios de subsistência de comunidades e indivíduos. Espera-se que a maioria dos 
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locais e objetos avaliados seja completamente inoperacional ou com grande redução no 
funcionamento e na receita por pelo menos seis meses.  
 
Dependendo do progresso da reabilitação infra-estrutural, os recursos culturais podem ver uma 
melhoria no contexto do Turismo, mais tarde. 
  
3.1.2 Mudanças/Perdas na Produção de Produtos e Serviços e Acesso de Produtos e Serviços   
 
As províncias afetadas abrigam uma mistura colorida e dinâmica de práticas e expressões que 
constituem a identidade e o tecido social de suas comunidades. Embora seja um desafio avaliar os 
danos e prejuízos para o ICH (Património imaterial) em geral, é provável que os efeitos do 
desastre sejam limitados a curto prazo - com uma interrupção temporária no acesso, prática e 
transmissão de elementos ICH, principalmente devido à perda de recursos para atividades 
tradicionais - e não necessariamente à cessação dessas práticas a médio e longo prazo. Por 
exemplo, a associação de pescadores no Porto da Beira - Associação de Pescadores - depende 
largamente da disponibilidade e uso de canoas tradicionalmente construídas (Ngalayiwa) e redes 
para realizar actividades de pesca estabelecidas há muito tempo, cujo processo está ligado a um 
conjunto único de habilidades e conhecimento local. Embora se acredite que essas habilidades e 
conhecimentos não corram risco de se perder no imediato, ainda é importante considerar 
estratégias que garantam a salvaguarda de tais práticas de pesca tradicionais, com o objetivo de 
impedir que as comunidades adotem métodos de pesca alternativos - incluindo o uso de barcos de 
plástico - que podem ser mais prejudiciais ao meio ambiente. Tais estratégias incluiriam a 
implementação de oficinas de capacitação sobre o processo de construção das canoas, que 
visariam especificamente a geração mais jovem, a fim de promover a continuidade dessa prática 
no futuro. NB. Intercâmbio estabelecido com o sector das pescas em termos de perdas das 
famílias causadas pela interrupção da pesca devido às perdas de cerca de 1000 embarcações 
tradicionais. 
 
Impactos semelhantes foram observados em termos de perda de recursos (plantas medicinais) 
utilizados para medicina tradicional e o cancelamento temporário de algumas práticas. Se este 
cancelamento se prolifere por um longo período de tempo, podemos observar a deterioração e, 
consequentemente, o desaparecimento destes elementos ICH, que constituirão uma perda 
irreparável para as comunidades em particular, e para a diversidade cultural moçambicana em 
geral. 
 
Perdas económicas mais diretas foram observadas no componente das indústrias culturais e 
criativas, ie. produção artesanal, onde os danos à infraestrutura resultaram em quase 90% de 
redução das atividades produtivas. 
 
Uma das perdas mais importantes é o aspecto do impacto humano no sector da cultura 
identificado em termos de acesso à cultura. Exemplos específicos de tais recursos culturais 
incluem a Casa Provincial da Cultura na Beira, que serve como um centro regional de cultura 
para a Província de Sofala e outras Províncias vizinhas. A incapacidade de realizar atividades por 
uma variedade de artistas individuais e pessoas de ofício na estrutura danificada representa 
principalmente um impacto humano negativo para os indivíduos, suas famílias e as comunidades 
a que pertencem. Os esforços de avaliação indicaram, no entanto, um valor monetário 
considerado necessário para facilitar a recriação das condições para o reinício das atividades que 
ocorreram no período do ciclone.  
 
3.1.3 Mudanças/Perdas na Governação e nos Processos de Tomadas de Decisões na 
Governação  
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O edifício do governo na Beira, que acolhe a direcção da cultura, entre outros, sofreu danos 
significativos do espaço de trabalho e equipamento. A equipe empregada tendo sofrido danos de 
propriedade pessoal, bem como dificuldades que afetam suas famílias, sofreu redução na 
capacidade de trabalho e, portanto, redução na capacidade de resposta do setor aos processos de 
recuperação. Espera-se que esse efeito dure por vários meses, dependendo do ritmo geral de 
recuperação. 
 
3.1.4 Riscos aumentados e vulnerabilidades  
Os impactos do ciclone exacerbaram em grande medida a falta de clareza preexistente no papel 
da Direcção de Cultura (Sofala) nos processos administrativos em curso de reabilitação de 
edifícios históricos. Por exemplo, qualquer intervenção arquitetónica em um edifício de 
património registado exigiria um acordo preliminar e a supervisão subsequente da direção de 
cultura. Como este não foi o caso que precedeu o ciclone, existe um risco justificável de tal “não 
conformidade” proliferar durante o período de recuperação com um aumento acentuado na perda 
potencial e danos irreversíveis nas estruturas históricas. 
 
Citação da DIRECÇÃO PROVINCIAL DA CULTURA E TURISMO: “O Executivo da Cidade 
da Beira, tem a possibilidade de separar as suas capacidades de fruição do património cultural, 
promover uma protecção, conservação, valorização e revitalização de bens classificados na sua 
área jurisdicional. … Este colapso, denota a chance de criar uma estratégia de formação e 
capacitação das instituições intervenientes para melhor conservação do Património Cultural 
edificado. " 
 
Por conseguinte, é necessário prever um apoio específico à administração cultural em termos de 
reforço da sua capacidade de comunicação e coordenação com outras partes interessadas 
relevantes no processo de recuperação. Esse apoio também deve prever o desenvolvimento de 
uma estratégia de redução, gestão e mitigação de risco de desastre para o setor. 
 
Sobreposições com outros setores, por exemplo edifícios administrativos que são edifícios 
históricos registados e precisam considerar especificidades em termos de restauração que requer o 
envolvimento da administração cultural. 
 
3.2 Tabela sumaria de Estragos e Perdas no Sector (em moeda local e em dólares) 

Danos e Perdas  
por componente 

Estragos  
Moeda Local  

Perdas  
Moeda Local 

Public Private Public Private 

Administration Publica Cultural 160,945,167 0 354,000 0 

Patrimônio Construído, Cultura / 
Locais Naturais e Monumentos 14,526,840 0 480,000 0 

Patrimônio Móvel, Repositórios e 
Instituições 0 1,000,000 0 215,000 

Patrimonio Cultural Intangible 200,000 777,880 0 0 
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Industrias Criativas e Culturais 2,375,000 1,073,000 0 81,000 

 Total 
178,047,007 2,850,880 834,000 296,000 

3.3 Questões transversais (Gênero, Meio Ambiente, Governança, Redução do Risco de 
Desastres, Emprego e Meios de Subsistência, Proteção  
 
As mulheres e os jovens desempenham um papel fundamental na transmissão do património vivo. 
A descontinuidade dos elementos do património vivo ou a perda dos recursos patrimoniais para 
sua prática, mesmo por breves períodos, pode contribuir para a perda irreversível das tradições. 
Atividades no sector de indústrias culturais e criativas, contribuem para a geração de renda em 
residências e comunidades. Garantir os direitos culturais, o acesso a bens e serviços culturais, a 
livre participação na vida cultural e a liberdade de expressão artística são fundamentais para a 
formação de sociedades inclusivas e equitativas. A promoção da participação cultural contribui 
para promover a cidadania ativa. Em particular, os projectos relacionados à cultura no contexto 
pós-ciclone contribuirão para o empoderamento das mulheres e jovens. 
 
4. (Onde for relevante) Contribuições do sector para o sector macroeconómico e impacto 
humano 
 
Grande parte da atividade económica associada ao sector da cultura em Moçambique tem lugar 
no sector informal e, portanto, não se reflecte nas estatísticas nacionais. Como a maioria dos 
locais de importância histórica e cultural é recuperável, acredita-se que as perdas na cultura 
relacionada à receita e, em particular, às indústrias culturais e criativas (CCIs) estarão 
intimamente ligadas às perdas do mercado de turismo. 
A cultura é uma força positiva, não só porque contribui para o desenvolvimento económico, mas 
também porque dá sentido e valor à identidade e continuidade das sociedades humanas. O 
perturbado equilíbrio social levou a uma interrupção no acesso à cultura e à vida cultural, que 
constitui parte integrante dos direitos humanos, especialmente porque a cultura desempenha um 
papel importante na memória, permitindo uma ligação contínua com o passado. 
 
Com a passagem do ciclone e das inundações, o tecido social que permite a transmissão de 
técnicas no ICH pode reduzir a transmissão através da tradição oral, particularmente pela 
separação de famílias, especialmente as mais velhas e os traumas resultantes do desastre. 
 
5. Necessidade de Recuperação e Estratégia 
 
A necessidade de recuperação estimada para o setor de cultura é de US $ 3.856.643 e incorpora 
os princípios de Build-Back-Better (BBB) e Redução do Risco de Desastres (DRR). 
O núcleo da estratégia de recuperação de curto prazo (2019-2020) concentra-se nos trabalhos de 
reabilitação / restauração em locais-chave (substituição de telhados). Manter o valor histórico ou 
cultural desses sites é fundamental para garantir que eles mantenham o status listado. 
 
No médio a longo prazo, a reabilitação contínua estará em andamento, juntamente com o 
direcionamento de oportunidades aprimoradas para os produtores culturais através de, exemplo, a  
regeneração de matérias-primas, iniciativas de capacitação para sustentar e aumentar habilidades 
em produtos culturais, construção tradicional... 
A gestão do conhecimento, a capacitação e a defesa da RRD do sector da cultura devem ser 
reforçadas ... para integrar totalmente a RRD do sector da cultura nos planos nacionais e 
provinciais de RRD. 
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O processo de recuperação deve, portanto, promover um desenvolvimento económico, social e 
ambiental sustentável e encorajador, fortalecendo a compreensão intercultural e valorizando o 
património através de ações quantitativas e qualitativas e um compromisso de acompanhamento 
para a reabilitação de locais culturais e turísticos e atividades relacionadas para o benefício dos 
afetados, Comunidades e Moçambique como um todo. 
 

Estragos, Perdas e 
Necessidades 

Estragos 
Moeda Local  

Perdas  
Moeda Local  

Necessidades 
Moeda Local  

Necessidades  
USD 

Publico Privado Publico Privado Publico Privado Publico Privado 

Administracao 
Publica Cultural  160,945,167 0 354,000 0 173,695,967 0 2,713,999 0 

Patrimônio 
Construído, 
Cultura / Locais 
Naturais e 
Monumentos 14,526,840 0 480,000 0 59,950,077 0 936,720 0 

Patrimônio Móvel, 
Repositórios e 
Instituições 

0 1,000,000 0 215,000 0 1,420,000 0 22,188 

Patrimonio 
Cultural 
Intangivel 200,000 777,880 0 0 350,000 6,400,000 5,469 100,000 

Industrias 
Criativas e 
Culturais 

2,375,000 1,073,000 0 81,000 2,555,000 2,454,100 39,922 38,345 

Total 
178,047,007 2,850,880 834,000 296,000 236,551,044 

10,274,10
0 3,696,110 160,533 

 
5.1 Necessidades de Recuperação e Priorização  
 
Dado o potencial de recursos culturais para o desenvolvimento económico de Moçambique, o 
objectivo deve ser assegurar que, "reconstruindo melhor", a recuperação no Sector se processe 
tendo em vista as potencialidades de desenvolvimento e a importância do turismo eco cultural. A 
cultura está unida em todos os aspectos da sociedade e, portanto, pode-se deduzir que a 
recuperação efetiva dos recursos culturais terá implicações de longo alcance para a reabilitação 
pós-IDAI da região. Central para este esforço de recuperação é uma estratégia que promove e 
facilita a coordenação de esforços para melhor agilizar a gestão e manutenção do diversificado 
Sector de Cultura. Em suma, a prioridade deve ser a reabilitação e restauração de todo o 
património construído para garantir a salvaguarda dos objetos de património móvel e que esses 
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espaços (re) comecem a gerar receita. O acesso a todos os sites em questão (centros culturais e 
bibliotecas, por exemplo) deve ser reativado no menor tempo possível. Para as indústrias culturais 
e criativas, e especificamente o subsector artesanal, a disponibilidade de recursos naturais 
precisará ser avaliada do ponto de vista da sustentabilidade. 
 
Os esforços de recuperação também devem se concentrar em garantir a capacitação local para 
melhor gerenciar a avaliação dos impactos sobre o património cultural, gerenciar os riscos de 
desastres e desenvolver e implementar planos de mitigação. Uma reunião de coordenação técnica 
regional deve ser organizada para realizar uma avaliação das necessidades de recuperação de 
desastres e elaborar uma estratégia comum para a recuperação do Sector de Cultura, bem como 
capacitar na condução de PDNAs do Sector da Cultural no nível regional.  
 
5.2 Recomendações para a RRD e a Resiliência Construtiva no Setor  
 
● A política precisa ser fortalecida para incluir estratégias de mitigação de desastres e planos 
efetivos de implementação, particularmente no caso de desastres como o ciclone IDAI (por 
exemplo, Categoria 3 e superior) com a atenção específica à ativação do processo nos períodos de 
férias; 
● Treinamento para as partes interessadas do sector cultural (CCIs e património) sobre estratégias 
de planejamento e implementação de mitigação; 
● Garantir inventários atualizados de recursos patrimoniais para melhor informar estratégias, bem 
como a digitalização de coleções de património e documentos de inventário; 
● Realizar um estudo para determinar, caso a caso, os locais do património como mitigar contra 
danos causados pelas inundações; 
● Construa áreas de armazenamento mais seguras para artesanato e objetos culturais para 
minimizar os danos causados pela água no caso 
● de inundação; 
● proporcionar um ambiente propício para a mobilização da prática do patrimônio cultural 
imaterial 
● e transmissão como um recurso chave de resiliência. 
 
5.3 Tabela de Iniciativas e Custos de Recuperação de Curto, Médio e Longo Prazo (moeda 
local e USD) 
 
Periodo Item Priori

dade 
(1 to 

5) 

Descricao Cost 
Moeda Local  USD 

Curto prazo Reabilitar infra-
estruturas 
danificadas, 
acesso a 
instituições e 
espaços culturais 
e bens culturais. 
Criar um 
ambiente 
propício para a 
prática e 
transmissão do 
patrimônio 

1 Instituições 
Culturais e de 
Pesquisa, 
Patrimônio 
Móvel, 
Coleções, 
Depositários, 
Patrimônio 
Cultural 
Imaterial e 
Indústrias 
Criativas 

234,141,919 
 

3,658,467 
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cultural imaterial 
 

Medio Prazo Realize uma 
restauração mais 
detalhada, 
inventários e 
reduza os riscos 

1 Patrimônio 
construído e 
sítios 
arqueológicos, 
inventário 
completo de 
todos os recursos 
e recursos 
culturais 

11,983,225 
 

187,238 
 

Longo Prazo Atualize a 
Política Cultural 
e reforce a 
cultura e o 
conhecimento do 
patrimônio 

1 Governança, 
capacitação em 
conhecimentos 
tradicionais e 
técnicas de 
conservação 

700,000 
 

10,938 
 

 
 
5.4 Arranjos de Implementação  
Os arranjos de implementação devem procurar construir capacidades de longo prazo e resiliência. 
Uma abordagem baseada em projectos deve ser usada na maioria dos casos, garantindo que todos 
os parceiros e atores estejam totalmente engajados no processo. 
 

 
 
 
 
 
6. Fontes 
 
● Relatório do sector cultural pós-desastre (qualquer coisa preparada pelo MICULTUR) 
● Relatório da Missão de Avaliação das Necessidades após Desastres para a Beira, Quelimane e 
Tete. Membros da equipe de 22 a 26 de abril de 2019 
● Entrevistas com contrapartes locais 
● Entradas escritas das contrapartes locais (em anexo) 
● Documentação de visitas a locais da Beira, Quelimane e Tete 
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1. Introdução 
 
Moçambique registou, entre os dias 14 e 15 de Março de 2019, o maior desastre natural após as cheias do 
ano 2000. O Ciclone “IDAI” abateu-se na zona centro do País e na parte norte da província de Inhambane 
entre os dias 14 e 15 de Março de 2019. De acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades 
(INGC) trata-se de um ciclone de categoria 4 caracterizado por ventos fortes (160 a 200 quilómetros por 
hora) acompanhados por chuvas muito fortes com mais de 150 milímetros em 24 horas e trovoadas fortes 
e rajadas.  
 
A Cidade da Beira é apontada como a zona mais afectada pelo ciclone, onde, de acordo com as 
informações avançadas pelo INGC, houve destruição massiva das infra-estruturas de acesso, 
nomeadamente, estradas, pontes, etc., bem assim a rede de electricidade e comunicação. 
Apesar da melhoria do sistema de aviso prévio com a indicação da ocorrência deste fenómeno com alguns 
dias de antecedência, a magnitude de impacto foi muito acentuada tendo resultado na destruição das 
infra-estruturas, corte nas vias de comunicação e mortes. 

 
Este ciclone mostrou mais uma vez o quão Moçambique é vulnerável às mudanças climáticas e ocorrência 
de calamidades naturais. Os factores de risco advêm do facto de (i) o País acomodar leitos e fozes de rios, 
(ii) maior parte da população moçambicana residir nas zonas rurais onde mais de 80% pratica a agricultura 
e depende de boas condições climáticas para o sucesso da época agrícola, e (iii) mais de 60% da 
população moçambicana viver na zona costeira. 
 
A incidência deste evento climático extremo impõe ao País um custo macroeconómico imenso que inclui o 
declínio imediato do nível de actividade económica e o seu cumulativo declínio nos períodos 
subsequentes. De igual modo, esta situação impõe desafios ao País no geral e ao sector empresarial em 
particular na busca de recursos e meios para a reconstrução e retoma da actividade económica. 
 
Para as intervenções de reconstrução é necessário um levantamento exaustivo dos danos ocorridos, e o 
desenho de um roadmap com acções concretas para reerguer o tecido económico que está neste 
momento destruído. 



Neste contexto, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique – CTA tem vindo a 
acompanhar com preocupação e consternação os efeitos da devastação que o ciclone IDAI causou nas 
empresas e nas famílias residentes nas zonas afectadas. Pelo que, uma equipe técnica da CTA deslocou-
se a Cidade da Beira, entre os dias 1 e 5 de Abril corrente, para proceder ao levantamento de informações 
relevantes, aferir os danos e colher sensibilidades do empresariado local sobre prováveis medidas a 
serem tomadas para impulsionar a reposição do tecido económico danificado. O mesmo exercício foi feito 
a nível das províncias de Manica, Tete e Zambézia através das Delegações Empresariais Provinciais. 
 
Portanto, este documento constitui um relatório preliminar dos resultados obtidos na avaliação realizada 
pelas equipes supramencionadas sobre os impactos do ciclone IDAI no tecido empresarial e servir de base 
para a reflexão sobre as formas de intervenção para apoiar na reconstrução dos danos incorridos. 
 
O documento está subdivido em quatro secções, na primeira secção é apresentado o impacto do ciclone 
IDAI no sector privado, na segunda secção é apresentado o provável impacto macroeconómico do ciclone, 
na terceira secção são apresentadas as diferentes formas de intervenção para recuperação dos danos no 
tecido empresarial, e no quarta e última secção são apresentadas as conclusões. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Metodologia 
	

Para a realização deste trabalho foi empregue uma metodologia assente na análise exploratória (pesquisa 
de campo) que incluiu visitas as empresas e realização de entrevistas, bem como o uso de questionários 
submetidos as empresas. Adicionalmente, foi empregue a análise descritiva para interpretação dos dados 
recolhidos e produção de ilações sobre os objectivos do estudo. 
 
O levantamento de informação foi realizado em colaboração com a Associação Comercial da Beira (ACB) 
e as Delegações Empresariais (CEP’s) das Províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia, sem descurar 
a colaboração de diversas empresas e associações empresariais das cidades da Beira e Dondo. 
 
Na classificação das empresas foi considerado o critério estabelecido no artigo 34 da Lei de Trabalho que 
considera Pequena Empresa (PE) aquela com um número de até 10 trabalhadores, Média Empresa (ME) 
entre 11 e 100 trabalhadores e Grande Empresa (GE) cima de 100 trabalhadores. 
 
Importa ressaltar que no processo de levantamento da informação foram enfrentadas algumas limitações, 
nomeadamente:  

(i) Dificuldade de obtenção de informação referente as empresas que operam no sector de 
produção agrícola, por ter uma característica essencialmente familiar, pelo que, as empresas 
categorizadas no sector da Agricultura incluem predominantemente as atividades de avicultura 
e pescas;  

(ii) Em alguns casos, não foi possível colectar a estimativa quantitativa do prejuízo causado pelo 
ciclone IDAI, tendo as empresas revelado que estão ainda no processo de avaliação dos 
danos, não querendo avançar valores preliminares; 

(iii) Os valores dos prejuízos declarados pelas empresas cobertas constituem uma estimativa, isto 
é, não foram objecto de estudo ou avaliação especializada.  

	

	

	

	

	



3. Estimativas de Impacto do Ciclone IDAI no Sector 
Privado 

 

O levantamento dos danos do Ciclone Idai foi feito a nível das 4 províncias da região centro. Da 
informação obtida até o momento referente a 356 unidades produtivas, os prejuízos causados pelo ciclone 
Idai e inundações são estimados em USD 115,3 milhões. Deste valor, maiores prejuízos foram registados 
na província de Sofala com um peso de 99,6%, conforme a tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1. Estimativas do prejuízo causado pelo ciclone IDAI no Sector Privado da região Centro 

 Província Distritos Afectados Empresas 
Cobertas 

Prejuízos (Valores 
em Mil USD) % dos Prejuízos no Total 

Sofala 
Cidade da Beira, Dondo, 
Nhamatanda, Búzi, 
Muanza, Gorongosa 

311 119.306,6 99.5% 

Manica 
Chimoio, Gondola, 
Macate, Mossurize, 
Vandúzi, Manica 

115 286,2 0.2% 

Tete 
Mutarara, Doa, Tete, 
Moatize, Chiúta e 
Changara 

3 282.72 0.2% 

Zambézia (a)  

Chinde, Lugela, Maganja 
da Costa, Mopeia, 
Namacurra, Pebane, 
Mocuba, Molumbo, 
Morrumbala, Nicoadala, 
Derre, Gurué, Gilé  
 

ND   

Total  429 119.875,5 100% 
Fonte: Autores com base nos dados recolhidos 

(a) A informação da Zambézia é referente a prejuízos gerados com a destruição das infra-estruturas públicas de apoio a 
produção agropecuária, impactando maioritariamente os pequenos produtores familiares. 

 

 

 

 



 

3.1. Província de Sofala 
 
Na província de Sofala, foi possível colher informação de 246 empresas, tendo sido apurado que 90% dos 
armazéns do parque industrial foram danificados parcialmente e alguns na totalidade. Adicionalmente, foi 
possível depreender que o maior dano sofrido pelas empresas de forma geral foi a destruição da cobertura 
dos armazéns, escritórios e instalações fabris, isto é, praticamente todas empresas analisadas 
mencionaram a perda da cobertura como o principal dano causado pelo ciclone. 
 
Conquanto, algumas empresas, sobretudo as empresas do sector industrial, mencionaram ter sofrido 
também danos acentuados na maquinaria e diversos equipamentos de trabalho devido as chuvas intensas 
que deixaram as instalações totalmente alagadas afectando adversamente as máquinas e equipamentos 
das fábricas.   
Este cenário fez com que a actividade económica na província de Sofala, principalmente na Cidade da 
Beira, fosse totalmente suspensa durante alguns dias após a ocorrência do ciclone, sendo que de acordo 
com as declarações das empresas entrevistadas, o tempo médio de paralisação da actividade fabril foi de 
cerca de 6 dias. Todavia, as empresas tem estado num processo gradual de retoma das suas actividades 
cientes de que existe um desafio imenso associado a reconstrução dos seus planos de negócios e 
requalificação da viabilidade dos seus empreendimentos.    
 
A Tabela 2 mostra o valor “indicativo”1 do prejuízo causado pelo ciclone IDAI em todos sectores de 
actividades elegidos para este estudo. Conforme se pode notar, de forma geral o prejuízo global resultante 
do ciclone IDAI, no contexto das 246 empresas entrevistadas é de aproximadamente USD 114,9 milhões. 
 
 
 
 
 
 

																																																													
1 Estes valores resultam do somatório dos valores declarados pelas diversas empresas em cada sector de actividade. Importa 
ressaltar que estes valores constituem uma estimativa, isto é, não são valores exactos. 



 
 
Tabela 2. Estimativas do Prejuízo causado pelo ciclone IDAI por Sector de Actividade na Província de Sofala 

Sector de Actividade Nº de Empresas 
Cobertas 

Nº de 
Trabalhadores 

Valor do Prejuízo em 
Milhares de USD 

1. Indústria 28 2,745  31,248.95  
2. Agronegócio 17 735  28,493.18  
3. Comércio 53 2,397  17,166.22  
4. Transporte e Logística 35 2,560  14,290.82  
5. Prestação de Serviços 64 2,152  9,885.13  
6. Construção 36 1,590  6,337.14  
7. Pesca 6 2,314  6,311.63  
8. Hotelaria e Restauração 29 589  4,622.29  
9. Avicultura 35 143  803.90  
10. Panificação 8 292  147.33  
Total 311 15,517  119,306.59  
Fonte: Autores com base nos dados recolhidos 

 

3.1.1 Impacto sob Ponto de Vista Sectorial 
 
Sob ponto de vista sectorial, nota-se que o sector da indústria, com prejuízos estimados em USD 31,2 
milhões, figura como o sector mais afectado pelo ciclone. Este cenário deve-se, essencialmente, ao facto 
deste ser o sector em que mais se verificaram casos de destruição de tectos, paredes, danos em 
maquinaria diversa, matérias-primas, equipamento de escritório, equipamento de protecção e 
computadores.  
 
Nota-se por outro lado, que o sector da Agricultura teve um prejuízo estimado em USD 8,5 Milhões, o 
correspondente a 7,47% do prejuízo total. Das 39 empresas cobertas no sector do agronegócio 64,1% (25 
empresas) são da Avicultura e 7,7% (3 empresas) são das Pescas. Do valor total de prejuízos no sector 
agronegócio, cerca de 70% (USD 6,0 Milhões) são do sector das Pescas. 
  
Em suma, conforme ilustra o Gráfico 1, o sector da Indústria que contém cerca de 36 empresas do total de 
246 empresas avaliadas, teve a maior perda, correspondente a 50,4% do valor do prejuízo total, seguida 
pelo sector do Comércio cuja perda ascendeu a 14,6% do total.  
 



 
 
Gráfico 1. Peso do prejuízo sofrido por sector de actividade 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores  

 
Por sua vez, o sector de Prestação de Serviços, que constitui o sector predominante no tecido empresarial 
da cidade da Beira, com cerca de 56 empresas do total de 246 avaliadas, teve um prejuízo estimado em 
USD 9,85 Milhões, o correspondente a 8,58% do prejuízo total.  
 

3.1.2 Impacto sob ponto de Vista do Tipo de Empresa 
Olhando para os prejuízos na óptica da dimensão das empresas2, constata-se que as Grandes Empresas, 
que empregam mais de 100 trabalhadores, registaram o maior prejuízo estimado em USD 79,2 Milhões. 
As Médias Empresas por sua vez, que empregam entre 11 e 100 trabalhadores, registaram prejuízos 
estimados em USD 20,1 Milhões. E por seu turno as Pequenas Empresas, que empregam menos de 10 
trabalhadores, registaram o menor prejuízo, na ordem dos USD 5,9 Milhões.  
 
Gráfico 2. Prejuízo por dimensão de empresas (valores em USD) 

 

																																																													
2 As empresas classificadas “não especificadas” são as que não declaram o número de trabalhadores.	
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Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Todavia, constatou-se que, as pequenas empresas, embora tenham registado menores prejuízos 
comparativamente as médias e grandes empresas, são as que mais se ressentem dos efeitos do ciclone, 
sendo as que mais necessitam de apoio para a retoma das suas actividades, e as que apresentam maior 
risco de perda de postos de trabalho pela sua natureza e vulnerabilidade a choques económicos extremos. 
 

3.1.3 Impacto sob ponto de vista de Emprego 
 
Importa ressalvar ainda que os valores dos prejuízos apresentados neste relatório são meramente 
indicativos, sendo que, segundo algumas empresas entrevistadas, podem estar muito aquém do real valor 
do prejuízo incorrido, uma vez que estes valores não incorporam as perdas registadas pela paralisação da 
actividade económica que levou ao incumprimento de contractos, atrasos no fornecimento de bens e 
serviços e deturpação das ligações económicas e perspectivas de negócios. 
 
Para além disso, estes valores não incorporam as perdas incorridas a nível da agricultura familiar, que por 
sinal é dominante na província de Sofala. A título de exemplo, foi possível verificar que, segundo as 
informações avançadas pelo Governo, estima-se que, com a eclosão do ciclone IDAI, perdeu-se mais de 
240 mil hectares de machambas e gado bovino e caprino nos distritos de Dondo, Búzi, Nhamatanda, 
Muanza e Cidade da Beira, que pertenciam a cerca de 92 mil famílias, sendo as culturas de destaque o 
Milho, Mapira, Arroz e Gergelim. A nível da pesca artesanal estima-se que 356 barcos foram destruídos e 
não farão parte do processo produtivo da campanha iniciada a 1 de Abril de 2019. 
 

3.1.4 Impacto nas Infraestruturas Estratégicas 
 

3.2. Manica 
 
A nível da província de Manica as estimativas preliminares de um levantamento de 115 unidades 
produtivas apontam para prejuízos de cerca de USD 286,2 Mil, conforme ilustra a tabela 2. 

 
 



 
 
Tabela 3. Estimativas do prejuízo causado pelo ciclone IDAI por sector de actividade na Província de Manica 

Tipo de Estabelecimento 
Nº de 
Estabelecimentos 
afectados 

Tipo de Danos 
Estimativas 
do Prejuízo de 
USD 

Estabelecimentos Comerciais 96 Destruição de Tectos de Chapas 
IBR 

39,077.5 

3,465.1    d.q. Bancas de Construção Precária 56 

Armazéns 8 Destruição do Tecto, Paredes e 
Perda de Mercadoria 

161,294.6 

Hotelaria e Restauração 7 
Destruição de Tectos, Muros de 
Vedação, Postes de Iluminação, 
vidros das portas e janelas 

63,747.3 

Panificação 1 Destruição de Tecto 581.4 

Agronegócio 2 
Destruição de plantações, 
equipamentos e infraestruturas 

9,107.3 

Avicultura 1 

Destruição do tecto dos Pavilhões 
para galinhas poedeiras e perda 
de sacos de ração 

12,403.1 

Total 115   
286,211.2 

Fonte: Autores com base nos dados recolhidos 

 

Na sua maioria os prejuízos caracterizaram-se em destruição de tectos, perdas de mercadorias nos 
armazenistas e queda de muros de vedação. Os armazenistas é que registaram maior prejuízo estimado 
em USD 161,3 Mil, correspondente a 56,4% do valor de prejuízo estimado em Manica. Os sectores de 
comércio e Hotelaria e restauração também ressentiram-se do impacto desta catástrofe cujo prejuízo 
estimado tem um peso de 13,7% e 22,3% respectivamente. 

 

3.3. Tete e Zambézia 
 

A nível destas províncias, o impacto do ciclone IDAI no tecido empresarial foi relativamente menor quando 
comparado com Manica e Sofala. 



Na província de Tete as empresas sofreram danos causados pelas inundações causadas pelo rio 
Rovubué na semana que antecedeu o ciclone Idai (8 de Março de 2019). Do levantamento preliminar feito, 
duas unidades hoteleiras e unidade de avicultura tiveram danos estimados em cerca de USD 282,7Mil. No 
entanto, micro e pequenos empresários agrícolas nos distritos e representados nos Conselhos 
Empresariais Distritais reportam perda de produção. Contudo, até o momento ainda não forneceram 
nenhuma estimativa dos prejuízos. 

 

Na província da Zambézia, não há indicação dos efeitos do ciclone Idai no tecido empresarial. Os 
maiores impactos negativos foram gerados pelas chuvas irregulares e excessivas que afectaram mais as 
regiões baixas onde predomina a actividade agrícola familiar. 

Os prejuízos reportados a nível da província de Zambézia, Direcção Provincial de Agricultura e Segurança 
Alimentar dão indicação de: (i) destruição de 8 regadios nos distritos de Mopeia, Morrumbala, Namacurra, 
Nicoadala e Maganja da costa cujo custo é estimado em USD 105,7 Mil, (ii) destruição de Tanque 
Caracicida, Corredor de tratamento, Curais, Poços e Bebedouros nos distritos de Morrumbala e Molumbo 
com o custo estimado em cerca de USD 41,9 Mil. Igualmente foi inundada uma área estimada de 200,4 mil 
hectares de culturas diversas3 e da qual 71,6 hectares foram perdidos representando uma perda de 295,4 
Mil toneladas de produção. Para a recuperação das perdas há necessidade de 265,5 toneladas de 
sementes que representa um custo total estimado de USD 674,4 Mil. 

 

4. Impacto Macroeconómico do Ciclone IDAI  
 

As intempéries na região centro do País derivados do Ciclone Tropical IDAI geraram danos incalculáveis 
sob o ponto de vista humano e material. Segundo o INGC ate 04 de Abril de 2019 cerca de 283.544 
famílias foram afectadas, compreendendo 1.416.024 pessoas. Estima-se igualmente 1.641 feridos e 598 

																																																													
3 Milho, Arroz, Mapira, Mexoeira, Feijão Nhemba, Feijão Vulgar, Hortícolas, Feijão Boer, Mandioca, Batata-doce, Soja, Gergelim, 

Girassol 

	



mortes e cerca de 715.378 hectares de culturas diversas foram inundadas, sendo que os sectores de 
agricultura, transporte, comércio são os mais afectados. 

 

 

Gráfico 3. Impacto do Ciclone Idai na Região Centro 

 
Fonte: Autores com base no INGC 
 
 

4.1  Provável Impacto do Ciclone IDAI no Crescimento Económico 
e na Receita do Estado 

 

Segundo as estatísticas oficiais do INE, a região centro do País contribui com 30% no PIB nacional, sendo 
a província de Sofala a que tem o maior peso no PIB regional, estimado em 36%, conforme ilustra o 
Gráfico 4. 

 Gráfico 4. Contribuição Regional no PIB vs Contribuição Provincial no PIB da região Centro do País 
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Fonte: Elaborado com base em INE, www.ine.gov.mz  

 

Dado que todas as províncias da região centro foram afectadas pelo ciclone IDAI, há um potencial de não 
concretização do crescimento que se esperava na região. Importa referir que a zona centro do País é 
igualmente importante no transporte rodoviário de carga. O Porto da Beira manuseia cerca de 26% da 
carga total manuseada nos portos do País, e esteve paralisado por três dias devido ao ciclone e as 
inundações. 

Este cenário vem alterar os pressupostos macroeconómicos assumidos no início de 2019, colocando em 
causa o alcance de um crescimento económico de 4,7% conforme a tabela 4e a manutenção da inflação 
em 1 dígito. 

 

Tabela 4. Potencial Impacto do Ciclone IDAI no Crescimento Económico  

 Descrição 2019 
Crescimento Económico (PES 2019) 4,7 % 
Crescimento Económico (incluindo o Potencial impacto do IDAI) 3,3 % 

Potencial Impacto do Ciclone IDAI na taxa de Crescimento Económico -1,4 p.p 
PIB nominal (PES 2019 – Milhões de MT) 1.021.028 
PIB nominal (incluindo o potencial impacto do IDAI - Milhões de MT) 949.435 

Potencial Impacto do Ciclone IDAI no PIB nominal (milhões de MT) -71.593,19 
Fonte: PES 2019, INE e Cálculos dos Autores  

 

O ciclone IDAI afectou uma das zonas mais produtivas do País. A região centro do País tem contribuído 
com 30% no PIB do País, pelo que com a devastação do sector produtivo, a meta de crescimento 
económico para 2019 não será alcançada. Tomando em consideração a contribuição da região centro do 
País no PIB, o risco potencial de perda estimado é de cerca de 1,4 pontos percentuais da taxa de 
crescimento, isto é, a taxa de crescimento económico para este ano será próxima a taxa de crescimento 
económico registada em 2018. Esse potencial de perda é estimado em cerca de 71,6 mil milhões de 
Meticais, o equivalente a cerca de 70% da despesa de investimento do Orçamento do Estado aprovado 
para o exercício económico 2019. 



A perda do crescimento económico irá se reflectir igualmente na meta da receita do Estado para 2019, 
uma vez que a província de Sofala, a mais afectada pelo ciclone, contribui com 3% nas receitas do Estado. 

4.2 Comparação do Crescimento do PIB real com o seu Potencial 
face ao Ciclone Idai 

	

Para aferir sobre a dimensão do impacto do ciclone tropical IDAI comparou-se o PIB real projectado para 
2019 e o PIB potencial. Segundo Castelo e Glover (2013) para obter o PIB potencial pode-se utilizar o 
método estatístico comumente usado na literatura que é o filtro de Hodrick-Prescott (HP).  

Para efectuar-se essa análise utilizou-se um valor de λ de 100 conforme sugere a Comissão da Política 
Económica da União Europeia uma vez que a serie usada contem dados anuais e é este valor que é 
frequentemente usado na literatura sobre os ciclos reais de negócios. 

Os resultados apresentados no gráfico 5 mostram que a economia moçambicana esteve superaquecida 
entre 2011 e 2015, período em que o PIB esteve a acima do seu potencial. Em 2013, o País foi fustigado 
por cheias e inundações que resultaram segundo Castelo e Glover (2013) em destruição de cerca de 4 mil 
quilómetros de Estrada, 30 pontes, perda de mais de 177 mil hectares de área produzida, corte temporário 
nas vias de transportes importantes como a linha de Sena e a Estrada Nacional Nº 1 em Mocuba.  

Não obstante esses danos, a economia mostrou-se resiliente com um PIB real de cerca de 0,4% acima do 
Potencial como resultado das acções de reconstrução pós-cheias, o influxo do Investimento Directo 
Estrangeiro principalmente para o sector extractivo e de oil e gas, aumentos na produção e exportação do 
carvão mineral pela Vale e das areias pesadas e o encaixe de recursos de mais-valias em virtude de 
venda de acções do sector mineiro. Esta dinâmica que a economia estava a registar serviu como um 
buffer para o choque climatérico ocorrido naquele ano. 

Com o eclodir da crise económica em 2016 e os seus impactos a economia experimentou um processo de 
arrefecimento e abrandamento com o crescimento do PIB a situar abaixo do crescimento do PIB potencial. 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 5. Impacto do Ciclone Tropical Idai nas Tendências de Crescimento Económico 

 
 
Fonte: Cálculo dos Autores 
 

O ciclone tropical IDAI registado no presente ano veio piorar o cenário de desaceleração da actividade 
económica que se vem registando no País. Com efeito, em 2019 o crescimento económico se situará 1,1% 
abaixo do seu potencial e o output gap em percentagem do PIB Potencial irá aumentar passando de -0,6% 
em 2018 para -1,6% em 2019 o que reflecte a severidade do impacto do ciclone IDAI na economia. Em 
outras palavras o PIB real de 2019 será 1,6% mais baixo que o seu potencial. Quando comparado com as 
cheias de 2000 em que o PIB registado esteve 3,9% mais baixo que o potencial, nota-se que a severidade 
dos choques climatéricos foi em menor dimensão em 2019, o que em parte pode demonstrar o aumento 
da capacidade de resiliência do País aos choques climatéricos, facto constatado por Castelo e Glover 
(2013). Outro fundamento para este choque mais reduzido pode reflectir o período do ciclo económico que 
o país está a experimentar caracterizado pela desaceleração da actividade económica que se vem 
registando desde 2015. 
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4.3 Provável Impacto do Ciclone Idai no Nível Geral de Preços 
 

A inflação irá acelerar para níveis acima do previsto com as perdas de produção que representam um 
choque negativo na oferta de bens e a consequente escassez de bens alimentares básicos nos mercados. 

 

Gráfico 6. Variação dos Preços de Bens Alimentares no Mercado Maquinino Pós ciclone Idai 

 
Fonte: Extraído Nova (Abril 2019), http://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/DR-55.pdf  
Segundo Nova (Março 2019), uma semana após a passagem do ciclone IDAI informação sobre os preços 
recolhida no mercado “Maquinino” localizado na Cidade da Beira, mostra um incremento significativo nos 
preços de produtos básicos como Arroz, Farinha de milho, Amendoim, Coco, Feijão Nhemba, Tomate 
Cebola, Batata-reno, Repolho, Alface, Couve e Carvão. Os preços de hortícolas, alface e tomate 
aumentaram em 100%.  

Na publicação de Abril, aquela autora referiu-se que “na segunda semana após o ciclone, alguns produtos 

(feijão nhemba, tomate, alface, couves e carvão) não existirem, naquele dia (27 de Março), no mercado de 

Maquinino. Esta realidade pode ter sido resultado de três factores: (1) grande parte dos campos de 

produção ficou inundada; (2) nem todas as estradas secundárias, terciárias e vicinais (onde se encontram 

as explorações agrícolas) estavam transitáveis; (3) a pressão da procura; e, (4) custos de transportes 

também aumentaram, reflectindo-se nos preços de venda ao público.” 



 

 

5. Medidas para Impulsionar a Recuperação do Tecido 
Económico na região Centro 

 
 

Face aos impactos do ciclone IDAI no tecido económico e social da zona centro do país descritos 
anteriormente, urge a necessidade de adopção de medidas excepcionais e de carácter urgente para a 
mitigação dos efeitos do ciclone e criação de impulsos para a recuperação da actividade económica local. 
Neste contexto, a presente secção apresenta algumas medidas anunciadas pelo Governo e os seus 
impactos bem assim as medidas propostas pela classe empresarial local. 
 

5.1 Medidas Anunciadas pelo Governo 
 
Duas semanas após a ocorrência do ciclone IDAI, Sua Excelência Filipe Nyusi, Presidente da República, 
anunciou um pacote de medidas para atenuar os efeitos da devastação causada pelo ciclone no tecido 
económico e social da zona centro do país, medidas estas que irão vigorar até Dezembro de 2019. Estas 
medidas compreendem essencialmente a redução do custo de electricidade em 50% para as facturas da 
indústria e comércio, a redução das tarifas de transporte ferroviários em 50% para passageiros nas linhas 
de sena e Machipanda que atravessam a região centro incluindo também o transporte de materiais de 
construção. 
 
As outras medidas incluem a distribuição gratuita de mil toneladas de sementes aos agricultores e 100 mil 
utensílios agrícolas e a aprovação de um Decreto que beneficia os agentes económicos das zonas 
afectadas pelo ciclone oferecendo uma autorização de saída antecipada na importação de materiais de 
construção e produtos alimentares, até 31 de Dezembro de 2019. 

 
Para além destas medidas anunciadas pelo Governo, a nível do município foram também tomadas 
algumas medidas como: (i) Suspensão da apresentação de licenças de construção e (ii) suspensão de 



pagamento de taxas municipais, medidas estas que, de acordo com o município, deverão vigorar por dois 
(2) meses. 
 
 
Em relação as medidas supramencionadas, o empresariado local manifestou o seu agradecimento, 
embora reconheça que estas medidas não são suficientemente robustas e realísticas para a mitigação 
efectiva dos efeitos do ciclone no tecido empresarial da zona centro. O principal problema destas medidas 
está associado ao seu prazo de vigência, isto é, todas medidas adoptadas tem uma vigência de menos de 
12 meses, tempo este considerado insuficiente para o real aproveitamento dos benefícios concedidos. Isto 
é, tendo em conta o tamanho dos danos incorridos, o sector empresarial precisaria de mais tempo para 
reconstruir os seus negócios e retomar a actividade. Pelo que, a opinião do sector empresarial local é de 
que as medidas adoptadas deviam ter uma vigência mínima de 5 anos.  
 
Para além disso, o sector empresarial da zona centro considera que o governo deveria adoptar um pacote 
específico de medidas direccionadas a reconstrução do tecido empresarial das zonas assoladas, uma vez 
que este constitui o cerce do desenvolvimento económico e social do país. Estas medidas deveriam ser 
anunciadas com urgência e com um período de vigência não inferior a 5 anos.   
 
 
 

5.2 Medidas propostas pelo Sector Empresarial Local 
 
Em resultado de um exercício de auscultação aos empresários sobre as propostas de medidas que 
deveriam ser adoptadas para impulsionar a retoma da actividade económica na zona centro do país, foram 
destacados três (3) grupos principais de medidas, nomeadamente, Medidas Fiscais, Medidas financeiras e 
outras medidas. 
 

(i) Medidas Fiscais 
Na área fiscal, a principal medida proposta pela comunidade empresarial local está associada ao alívio da 
carga tributária através de políticas excepcionais como: (i) suspensão do pagamento de encargos fiscais 
por um período não inferior a 5 anos, principalmente o IRPC, IRPS e IVA; (ii) Perdão total das dívidas 



tributárias das empresas nas zonas afectadas; (iii) Regularização imediata das dívidas do estado com as 
empresas decorrentes do fornecimento de bens e serviços e regularização do reembolso do IVA; e (iv) 
Isenção total de direitos aduaneiros e taxas diversas na importação de materiais de construção e insumos 
agrícolas. 
 
Com estas medidas acredita-se que o tecido empresarial das zonas afectadas pelo ciclone possa ter uma 
base razoável para alimentar a vida operacional dos seus empreendimentos e atenuar os efeitos do 
ciclone na actividade económica do país no médio prazo. 
 
 

(ii) Medidas Financeiras 
 

No prospecto financeiro, a preocupação do empresariado das zonas afectadas pelo ciclone está 
associada, essencialmente, a disponibilidade de financiamento para a reposição das infra-estruturas e 
equipamentos de produção danificados pelo ciclone. Neste contexto, os empresários propõem medidas 
como: (i) Criação de uma linha de financiamento a fundo perdido ou taxas de juro bonificadas, com 
período de carência de 1 a 2 anos e (ii) estabelecimento de uma taxa de câmbio especial (baixa) a ser 
usada na importação de materiais de construção e insumos agrícolas. 
 
Em relação a estas medidas, reitera-se que as linhas de financiamento devem ter em conta a realidade 
das empresas locais, que são predominantemente pequenas, sendo a maior parte virada ao agronegócio. 
Pelo que, é necessário que comportem requisitos relativamente simplificados, tendo em conta que estas 
empresas perderam grande parte do seu capital, o que torna difícil a constituição de garantias elegíeis ao 
financiamento nas modalidades tradicionais.    

 
 

(iii) Outras medidas 
 
A outra medida proposta pelos empresários no contexto dos impulsos para a recuperação da actividade 
económica local é a adopção de uma política preferencial na contratação e subcontratação de empreitadas 



para o processo de reconstrução das infra-estruturas públicas danificadas, bem assim no fornecimento de 
bens e serviços, dando preferência a adjudicação de empresas locais. 
 
Esta medida decorre do facto de que, com os danos causados pelo ciclone, há uma oportunidade de 
negócios para o empresariado local, uma vez que haverá necessidade de reconstrução das infra-
estruturas públicas danificadas, nomeadamente, escolas, hospitais e diversas instalações de 
administração pública.   

6. Conclusões  
	

O presente estudo tinha como objectivo avaliar o prejuízo causado pelo ciclone IDAI no tecido empresarial 
da zona centro do País, especialmente na Cidade da Beira que figura como a cidade mais afectada por 
esta calamidade.  

Para a realização deste estudo, uma equipe da CTA deslocou-se a Cidade da Beira entre os dias 1 e 5 de 
Abril a fim de fazer um levantamento em terra e apurar os danos causados por este ciclone no sector 
empresarial local. O mesmo exercício foi feito nas delegações provinciais da CTA nas províncias de 
Manica, Tete e Zambézia. 

Neste levantamento foram avaliadas 356 unidades produtivas, cujos prejuízos do ciclone Idai e inundações 
são estimados em USD 115,3 milhões. Deste valor, maiores prejuízos foram registados na província de 
Sofala com um peso de 99,6%.  

Os prejuízos reportados resultam na sua maioria da destruição de tectos, muros de vedação, postes de 
iluminação, vidros, danificação de maquinaria e equipamentos diversos. 

A nível da província de Sofala que foi a mais afectada foram avaliadas 246 empresas, das quais 40 do 
sector da Agricultura, 53 do sector do Comércio, 23 do sector da construção, 36 do sector da indústria, 56 
do sector de prestação de serviços, 19 do sector dos transportes e 19 do sector da hotelaria e turismo. Em 
resultado da avaliação feita, verificou-se que as perdas causadas pelo ciclone Idai estão estimadas em 
USD 114,9 Milhões, sendo que o sector da Industria figura como o sector que mais sofreu, com uma perda 
na ordem dos 57.9 Milhões, o correspondente a 50,4% do total.  



Sob ponto de vista de impacto macroeconómico, foi possível constatar que com a eclosão do ciclone IDAI, 
estima-se uma perda no crescimento do Produto Interno Bruto Real na ordem de 1,4 pontos percentuais, o 
que significa que o PIB real de 2019 estará 1,6% abaixo do seu potencial. 

Para atenuar os efeitos dos danos causados pelo ciclone e propiciar a recuperação da actividade 
económica, o Sector Privado avançou com algumas propostas de medidas a serem implementadas a 
curtíssimo prazo pelas entidades competentes. As principais medidas propostas compreendem, 
essencialmente, a disponibilização de linhas de financiamento a taxas de juros bonificadas com requisitos 
simplificados e a suspensão e redução do pagamento de todos encargos fiscais. 

7. Implicações de Política 
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1. Introdução 
 
Moçambique registou, entre os dias 14 e 15 de Março de 2019, o maior desastre natural após as cheias do 
ano 2000. O Ciclone “IDAI” abateu-se na zona centro do País e na parte norte da província de Inhambane 
entre os dias 14 e 15 de Março de 2019. De acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades 
(INGC) trata-se de um ciclone de categoria 4 caracterizado por ventos fortes (160 a 200 quilómetros por 
hora) acompanhados por chuvas muito fortes com mais de 150 milímetros em 24 horas e trovoadas fortes 
e rajadas.  
 
A Cidade da Beira é apontada como a zona mais afectada pelo ciclone, onde, de acordo com as 
informações avançadas pelo INGC, houve destruição massiva das infra-estruturas de acesso, 
nomeadamente, estradas, pontes, etc., bem assim a rede de electricidade e comunicação. 
Apesar da melhoria do sistema de aviso prévio com a indicação da ocorrência deste fenómeno com alguns 
dias de antecedência, a magnitude de impacto foi muito acentuada tendo resultado na destruição das 
infra-estruturas, corte nas vias de comunicação e mortes. 

 
Este ciclone mostrou mais uma vez o quão Moçambique é vulnerável às mudanças climáticas e ocorrência 
de calamidades naturais. Os factores de risco advêm do facto de (i) o País acomodar leitos e fozes de rios, 
(ii) maior parte da população moçambicana residir nas zonas rurais onde mais de 80% pratica a agricultura 
e depende de boas condições climáticas para o sucesso da época agrícola, e (iii) mais de 60% da 
população moçambicana viver na zona costeira. 
 
A incidência deste evento climático extremo impõe ao País um custo macroeconómico imenso que inclui o 
declínio imediato do nível de actividade económica e o seu cumulativo declínio nos períodos 
subsequentes. De igual modo, esta situação impõe desafios ao País no geral e ao sector empresarial em 
particular na busca de recursos e meios para a reconstrução e retoma da actividade económica. 
 
Para as intervenções de reconstrução é necessário um levantamento exaustivo dos danos ocorridos, e o 
desenho de um roadmap com acções concretas para reerguer o tecido económico que está neste 
momento destruído. 



Neste contexto, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique – CTA tem vindo a 
acompanhar com preocupação e consternação os efeitos da devastação que o ciclone IDAI causou nas 
empresas e nas famílias residentes nas zonas afectadas. Pelo que, uma equipe técnica da CTA deslocou-
se a Cidade da Beira, entre os dias 1 e 5 de Abril corrente, para proceder ao levantamento de informações 
relevantes, aferir os danos e colher sensibilidades do empresariado local sobre prováveis medidas a 
serem tomadas para impulsionar a reposição do tecido económico danificado. O mesmo exercício foi feito 
a nível das províncias de Manica, Tete e Zambézia através das Delegações Empresariais Provinciais. 
 
Portanto, este documento constitui um relatório preliminar dos resultados obtidos na avaliação realizada 
pelas equipes supramencionadas sobre os impactos do ciclone IDAI no tecido empresarial e servir de base 
para a reflexão sobre as formas de intervenção para apoiar na reconstrução dos danos incorridos. 
 
O documento está subdivido em quatro secções, na primeira secção é apresentado o impacto do ciclone 
IDAI no sector privado, na segunda secção é apresentado o provável impacto macroeconómico do ciclone, 
na terceira secção são apresentadas as diferentes formas de intervenção para recuperação dos danos no 
tecido empresarial, e no quarta e última secção são apresentadas as conclusões. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Metodologia 
	

Para a realização deste trabalho foi empregue uma metodologia assente na análise exploratória (pesquisa 
de campo) que incluiu visitas as empresas e realização de entrevistas, bem como o uso de questionários 
submetidos as empresas. Adicionalmente, foi empregue a análise descritiva para interpretação dos dados 
recolhidos e produção de ilações sobre os objectivos do estudo. 
 
O levantamento de informação foi realizado em colaboração com a Associação Comercial da Beira (ACB) 
e as Delegações Empresariais (CEP’s) das Províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia, sem descurar 
a colaboração de diversas empresas e associações empresariais das cidades da Beira e Dondo. 
 
Na classificação das empresas foi considerado o critério estabelecido no artigo 34 da Lei de Trabalho que 
considera Pequena Empresa (PE) aquela com um número de até 10 trabalhadores, Média Empresa (ME) 
entre 11 e 100 trabalhadores e Grande Empresa (GE) cima de 100 trabalhadores. 
 
Importa ressaltar que no processo de levantamento da informação foram enfrentadas algumas limitações, 
nomeadamente:  

(i) Dificuldade de obtenção de informação referente as empresas que operam no sector de 
produção agrícola, por ter uma característica essencialmente familiar, pelo que, as empresas 
categorizadas no sector da Agricultura incluem predominantemente as atividades de avicultura 
e pescas;  

(ii) Em alguns casos, não foi possível colectar a estimativa quantitativa do prejuízo causado pelo 
ciclone IDAI, tendo as empresas revelado que estão ainda no processo de avaliação dos 
danos, não querendo avançar valores preliminares; 

(iii) Os valores dos prejuízos declarados pelas empresas cobertas constituem uma estimativa, isto 
é, não foram objecto de estudo ou avaliação especializada.  

	

	

	

	

	



3. Estimativas de Impacto do Ciclone IDAI no Sector 
Privado 

 

O levantamento dos danos do Ciclone Idai foi feito a nível das 4 províncias da região centro. Da 
informação obtida até o momento referente a 356 unidades produtivas, os prejuízos causados pelo ciclone 
Idai e inundações são estimados em USD 115,3 milhões. Deste valor, maiores prejuízos foram registados 
na província de Sofala com um peso de 99,6%, conforme a tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1. Estimativas do prejuízo causado pelo ciclone IDAI no Sector Privado da região Centro 

 Província Distritos Afectados Empresas 
Cobertas 

Prejuízos (Valores 
em Mil USD) % dos Prejuízos no Total 

Sofala 
Cidade da Beira, Dondo, 
Nhamatanda, Búzi, 
Muanza, Gorongosa 

311 119.306,6 99.5% 

Manica 
Chimoio, Gondola, 
Macate, Mossurize, 
Vandúzi, Manica 

115 286,2 0.2% 

Tete 
Mutarara, Doa, Tete, 
Moatize, Chiúta e 
Changara 

3 282.72 0.2% 

Zambézia (a)  

Chinde, Lugela, Maganja 
da Costa, Mopeia, 
Namacurra, Pebane, 
Mocuba, Molumbo, 
Morrumbala, Nicoadala, 
Derre, Gurué, Gilé  
 

ND   

Total  429 119.875,5 100% 
Fonte: Autores com base nos dados recolhidos 

(a) A informação da Zambézia é referente a prejuízos gerados com a destruição das infra-estruturas públicas de apoio a 
produção agropecuária, impactando maioritariamente os pequenos produtores familiares. 

 

 

 

 



 

3.1. Província de Sofala 
 
Na província de Sofala, foi possível colher informação de 246 empresas, tendo sido apurado que 90% dos 
armazéns do parque industrial foram danificados parcialmente e alguns na totalidade. Adicionalmente, foi 
possível depreender que o maior dano sofrido pelas empresas de forma geral foi a destruição da cobertura 
dos armazéns, escritórios e instalações fabris, isto é, praticamente todas empresas analisadas 
mencionaram a perda da cobertura como o principal dano causado pelo ciclone. 
 
Conquanto, algumas empresas, sobretudo as empresas do sector industrial, mencionaram ter sofrido 
também danos acentuados na maquinaria e diversos equipamentos de trabalho devido as chuvas intensas 
que deixaram as instalações totalmente alagadas afectando adversamente as máquinas e equipamentos 
das fábricas.   
Este cenário fez com que a actividade económica na província de Sofala, principalmente na Cidade da 
Beira, fosse totalmente suspensa durante alguns dias após a ocorrência do ciclone, sendo que de acordo 
com as declarações das empresas entrevistadas, o tempo médio de paralisação da actividade fabril foi de 
cerca de 6 dias. Todavia, as empresas tem estado num processo gradual de retoma das suas actividades 
cientes de que existe um desafio imenso associado a reconstrução dos seus planos de negócios e 
requalificação da viabilidade dos seus empreendimentos.    
 
A Tabela 2 mostra o valor “indicativo”1 do prejuízo causado pelo ciclone IDAI em todos sectores de 
actividades elegidos para este estudo. Conforme se pode notar, de forma geral o prejuízo global resultante 
do ciclone IDAI, no contexto das 246 empresas entrevistadas é de aproximadamente USD 114,9 milhões. 
 
 
 
 
 
 

																																																													
1 Estes valores resultam do somatório dos valores declarados pelas diversas empresas em cada sector de actividade. Importa 
ressaltar que estes valores constituem uma estimativa, isto é, não são valores exactos. 



 
 
Tabela 2. Estimativas do Prejuízo causado pelo ciclone IDAI por Sector de Actividade na Província de Sofala 

Sector de Actividade Nº de Empresas 
Cobertas 

Nº de 
Trabalhadores 

Valor do Prejuízo em 
Milhares de USD 

1. Indústria 28 2,745  31,248.95  
2. Agronegócio 17 735  28,493.18  
3. Comércio 53 2,397  17,166.22  
4. Transporte e Logística 35 2,560  14,290.82  
5. Prestação de Serviços 64 2,152  9,885.13  
6. Construção 36 1,590  6,337.14  
7. Pesca 6 2,314  6,311.63  
8. Hotelaria e Restauração 29 589  4,622.29  
9. Avicultura 35 143  803.90  
10. Panificação 8 292  147.33  
Total 311 15,517  119,306.59  
Fonte: Autores com base nos dados recolhidos 

 

3.1.1 Impacto sob Ponto de Vista Sectorial 
 
Sob ponto de vista sectorial, nota-se que o sector da indústria, com prejuízos estimados em USD 31,2 
milhões, figura como o sector mais afectado pelo ciclone. Este cenário deve-se, essencialmente, ao facto 
deste ser o sector em que mais se verificaram casos de destruição de tectos, paredes, danos em 
maquinaria diversa, matérias-primas, equipamento de escritório, equipamento de protecção e 
computadores.  
 
Nota-se por outro lado, que o sector da Agricultura teve um prejuízo estimado em USD 8,5 Milhões, o 
correspondente a 7,47% do prejuízo total. Das 39 empresas cobertas no sector do agronegócio 64,1% (25 
empresas) são da Avicultura e 7,7% (3 empresas) são das Pescas. Do valor total de prejuízos no sector 
agronegócio, cerca de 70% (USD 6,0 Milhões) são do sector das Pescas. 
  
Em suma, conforme ilustra o Gráfico 1, o sector da Indústria que contém cerca de 36 empresas do total de 
246 empresas avaliadas, teve a maior perda, correspondente a 50,4% do valor do prejuízo total, seguida 
pelo sector do Comércio cuja perda ascendeu a 14,6% do total.  
 



 
 
Gráfico 1. Peso do prejuízo sofrido por sector de actividade 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores  

 
Por sua vez, o sector de Prestação de Serviços, que constitui o sector predominante no tecido empresarial 
da cidade da Beira, com cerca de 56 empresas do total de 246 avaliadas, teve um prejuízo estimado em 
USD 9,85 Milhões, o correspondente a 8,58% do prejuízo total.  
 

3.1.2 Impacto sob ponto de Vista do Tipo de Empresa 
Olhando para os prejuízos na óptica da dimensão das empresas2, constata-se que as Grandes Empresas, 
que empregam mais de 100 trabalhadores, registaram o maior prejuízo estimado em USD 79,2 Milhões. 
As Médias Empresas por sua vez, que empregam entre 11 e 100 trabalhadores, registaram prejuízos 
estimados em USD 20,1 Milhões. E por seu turno as Pequenas Empresas, que empregam menos de 10 
trabalhadores, registaram o menor prejuízo, na ordem dos USD 5,9 Milhões.  
 
Gráfico 2. Prejuízo por dimensão de empresas (valores em USD) 

 

																																																													
2 As empresas classificadas “não especificadas” são as que não declaram o número de trabalhadores.	

5.996.183,5 

20.108.215,5 

79.271.429,9 

9.018.890,5 
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Grandes Empresas 

Nao especificado 



Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Todavia, constatou-se que, as pequenas empresas, embora tenham registado menores prejuízos 
comparativamente as médias e grandes empresas, são as que mais se ressentem dos efeitos do ciclone, 
sendo as que mais necessitam de apoio para a retoma das suas actividades, e as que apresentam maior 
risco de perda de postos de trabalho pela sua natureza e vulnerabilidade a choques económicos extremos. 
 

3.1.3 Impacto sob ponto de vista de Emprego 
 
Importa ressalvar ainda que os valores dos prejuízos apresentados neste relatório são meramente 
indicativos, sendo que, segundo algumas empresas entrevistadas, podem estar muito aquém do real valor 
do prejuízo incorrido, uma vez que estes valores não incorporam as perdas registadas pela paralisação da 
actividade económica que levou ao incumprimento de contractos, atrasos no fornecimento de bens e 
serviços e deturpação das ligações económicas e perspectivas de negócios. 
 
Para além disso, estes valores não incorporam as perdas incorridas a nível da agricultura familiar, que por 
sinal é dominante na província de Sofala. A título de exemplo, foi possível verificar que, segundo as 
informações avançadas pelo Governo, estima-se que, com a eclosão do ciclone IDAI, perdeu-se mais de 
240 mil hectares de machambas e gado bovino e caprino nos distritos de Dondo, Búzi, Nhamatanda, 
Muanza e Cidade da Beira, que pertenciam a cerca de 92 mil famílias, sendo as culturas de destaque o 
Milho, Mapira, Arroz e Gergelim. A nível da pesca artesanal estima-se que 356 barcos foram destruídos e 
não farão parte do processo produtivo da campanha iniciada a 1 de Abril de 2019. 
 

3.1.4 Impacto nas Infraestruturas Estratégicas 
 

3.2. Manica 
 
A nível da província de Manica as estimativas preliminares de um levantamento de 115 unidades 
produtivas apontam para prejuízos de cerca de USD 286,2 Mil, conforme ilustra a tabela 2. 

 
 



 
 
Tabela 3. Estimativas do prejuízo causado pelo ciclone IDAI por sector de actividade na Província de Manica 

Tipo de Estabelecimento 
Nº de 
Estabelecimentos 
afectados 

Tipo de Danos 
Estimativas 
do Prejuízo de 
USD 

Estabelecimentos Comerciais 96 Destruição de Tectos de Chapas 
IBR 

39,077.5 

3,465.1    d.q. Bancas de Construção Precária 56 

Armazéns 8 Destruição do Tecto, Paredes e 
Perda de Mercadoria 

161,294.6 

Hotelaria e Restauração 7 
Destruição de Tectos, Muros de 
Vedação, Postes de Iluminação, 
vidros das portas e janelas 

63,747.3 

Panificação 1 Destruição de Tecto 581.4 

Agronegócio 2 
Destruição de plantações, 
equipamentos e infraestruturas 

9,107.3 

Avicultura 1 

Destruição do tecto dos Pavilhões 
para galinhas poedeiras e perda 
de sacos de ração 

12,403.1 

Total 115   
286,211.2 

Fonte: Autores com base nos dados recolhidos 

 

Na sua maioria os prejuízos caracterizaram-se em destruição de tectos, perdas de mercadorias nos 
armazenistas e queda de muros de vedação. Os armazenistas é que registaram maior prejuízo estimado 
em USD 161,3 Mil, correspondente a 56,4% do valor de prejuízo estimado em Manica. Os sectores de 
comércio e Hotelaria e restauração também ressentiram-se do impacto desta catástrofe cujo prejuízo 
estimado tem um peso de 13,7% e 22,3% respectivamente. 

 

3.3. Tete e Zambézia 
 

A nível destas províncias, o impacto do ciclone IDAI no tecido empresarial foi relativamente menor quando 
comparado com Manica e Sofala. 



Na província de Tete as empresas sofreram danos causados pelas inundações causadas pelo rio 
Rovubué na semana que antecedeu o ciclone Idai (8 de Março de 2019). Do levantamento preliminar feito, 
duas unidades hoteleiras e unidade de avicultura tiveram danos estimados em cerca de USD 282,7Mil. No 
entanto, micro e pequenos empresários agrícolas nos distritos e representados nos Conselhos 
Empresariais Distritais reportam perda de produção. Contudo, até o momento ainda não forneceram 
nenhuma estimativa dos prejuízos. 

 

Na província da Zambézia, não há indicação dos efeitos do ciclone Idai no tecido empresarial. Os 
maiores impactos negativos foram gerados pelas chuvas irregulares e excessivas que afectaram mais as 
regiões baixas onde predomina a actividade agrícola familiar. 

Os prejuízos reportados a nível da província de Zambézia, Direcção Provincial de Agricultura e Segurança 
Alimentar dão indicação de: (i) destruição de 8 regadios nos distritos de Mopeia, Morrumbala, Namacurra, 
Nicoadala e Maganja da costa cujo custo é estimado em USD 105,7 Mil, (ii) destruição de Tanque 
Caracicida, Corredor de tratamento, Curais, Poços e Bebedouros nos distritos de Morrumbala e Molumbo 
com o custo estimado em cerca de USD 41,9 Mil. Igualmente foi inundada uma área estimada de 200,4 mil 
hectares de culturas diversas3 e da qual 71,6 hectares foram perdidos representando uma perda de 295,4 
Mil toneladas de produção. Para a recuperação das perdas há necessidade de 265,5 toneladas de 
sementes que representa um custo total estimado de USD 674,4 Mil. 

 

4. Impacto Macroeconómico do Ciclone IDAI  
 

As intempéries na região centro do País derivados do Ciclone Tropical IDAI geraram danos incalculáveis 
sob o ponto de vista humano e material. Segundo o INGC ate 04 de Abril de 2019 cerca de 283.544 
famílias foram afectadas, compreendendo 1.416.024 pessoas. Estima-se igualmente 1.641 feridos e 598 

																																																													
3 Milho, Arroz, Mapira, Mexoeira, Feijão Nhemba, Feijão Vulgar, Hortícolas, Feijão Boer, Mandioca, Batata-doce, Soja, Gergelim, 

Girassol 

	



mortes e cerca de 715.378 hectares de culturas diversas foram inundadas, sendo que os sectores de 
agricultura, transporte, comércio são os mais afectados. 

 

 

Gráfico 3. Impacto do Ciclone Idai na Região Centro 

 
Fonte: Autores com base no INGC 
 
 

4.1  Provável Impacto do Ciclone IDAI no Crescimento Económico 
e na Receita do Estado 

 

Segundo as estatísticas oficiais do INE, a região centro do País contribui com 30% no PIB nacional, sendo 
a província de Sofala a que tem o maior peso no PIB regional, estimado em 36%, conforme ilustra o 
Gráfico 4. 

 Gráfico 4. Contribuição Regional no PIB vs Contribuição Provincial no PIB da região Centro do País 
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Fonte: Elaborado com base em INE, www.ine.gov.mz  

 

Dado que todas as províncias da região centro foram afectadas pelo ciclone IDAI, há um potencial de não 
concretização do crescimento que se esperava na região. Importa referir que a zona centro do País é 
igualmente importante no transporte rodoviário de carga. O Porto da Beira manuseia cerca de 26% da 
carga total manuseada nos portos do País, e esteve paralisado por três dias devido ao ciclone e as 
inundações. 

Este cenário vem alterar os pressupostos macroeconómicos assumidos no início de 2019, colocando em 
causa o alcance de um crescimento económico de 4,7% conforme a tabela 4e a manutenção da inflação 
em 1 dígito. 

 

Tabela 4. Potencial Impacto do Ciclone IDAI no Crescimento Económico  

 Descrição 2019 
Crescimento Económico (PES 2019) 4,7 % 
Crescimento Económico (incluindo o Potencial impacto do IDAI) 3,3 % 

Potencial Impacto do Ciclone IDAI na taxa de Crescimento Económico -1,4 p.p 
PIB nominal (PES 2019 – Milhões de MT) 1.021.028 
PIB nominal (incluindo o potencial impacto do IDAI - Milhões de MT) 949.435 

Potencial Impacto do Ciclone IDAI no PIB nominal (milhões de MT) -71.593,19 
Fonte: PES 2019, INE e Cálculos dos Autores  

 

O ciclone IDAI afectou uma das zonas mais produtivas do País. A região centro do País tem contribuído 
com 30% no PIB do País, pelo que com a devastação do sector produtivo, a meta de crescimento 
económico para 2019 não será alcançada. Tomando em consideração a contribuição da região centro do 
País no PIB, o risco potencial de perda estimado é de cerca de 1,4 pontos percentuais da taxa de 
crescimento, isto é, a taxa de crescimento económico para este ano será próxima a taxa de crescimento 
económico registada em 2018. Esse potencial de perda é estimado em cerca de 71,6 mil milhões de 
Meticais, o equivalente a cerca de 70% da despesa de investimento do Orçamento do Estado aprovado 
para o exercício económico 2019. 



A perda do crescimento económico irá se reflectir igualmente na meta da receita do Estado para 2019, 
uma vez que a província de Sofala, a mais afectada pelo ciclone, contribui com 3% nas receitas do Estado. 

4.2 Comparação do Crescimento do PIB real com o seu Potencial 
face ao Ciclone Idai 

	

Para aferir sobre a dimensão do impacto do ciclone tropical IDAI comparou-se o PIB real projectado para 
2019 e o PIB potencial. Segundo Castelo e Glover (2013) para obter o PIB potencial pode-se utilizar o 
método estatístico comumente usado na literatura que é o filtro de Hodrick-Prescott (HP).  

Para efectuar-se essa análise utilizou-se um valor de λ de 100 conforme sugere a Comissão da Política 
Económica da União Europeia uma vez que a serie usada contem dados anuais e é este valor que é 
frequentemente usado na literatura sobre os ciclos reais de negócios. 

Os resultados apresentados no gráfico 5 mostram que a economia moçambicana esteve superaquecida 
entre 2011 e 2015, período em que o PIB esteve a acima do seu potencial. Em 2013, o País foi fustigado 
por cheias e inundações que resultaram segundo Castelo e Glover (2013) em destruição de cerca de 4 mil 
quilómetros de Estrada, 30 pontes, perda de mais de 177 mil hectares de área produzida, corte temporário 
nas vias de transportes importantes como a linha de Sena e a Estrada Nacional Nº 1 em Mocuba.  

Não obstante esses danos, a economia mostrou-se resiliente com um PIB real de cerca de 0,4% acima do 
Potencial como resultado das acções de reconstrução pós-cheias, o influxo do Investimento Directo 
Estrangeiro principalmente para o sector extractivo e de oil e gas, aumentos na produção e exportação do 
carvão mineral pela Vale e das areias pesadas e o encaixe de recursos de mais-valias em virtude de 
venda de acções do sector mineiro. Esta dinâmica que a economia estava a registar serviu como um 
buffer para o choque climatérico ocorrido naquele ano. 

Com o eclodir da crise económica em 2016 e os seus impactos a economia experimentou um processo de 
arrefecimento e abrandamento com o crescimento do PIB a situar abaixo do crescimento do PIB potencial. 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 5. Impacto do Ciclone Tropical Idai nas Tendências de Crescimento Económico 

 
 
Fonte: Cálculo dos Autores 
 

O ciclone tropical IDAI registado no presente ano veio piorar o cenário de desaceleração da actividade 
económica que se vem registando no País. Com efeito, em 2019 o crescimento económico se situará 1,1% 
abaixo do seu potencial e o output gap em percentagem do PIB Potencial irá aumentar passando de -0,6% 
em 2018 para -1,6% em 2019 o que reflecte a severidade do impacto do ciclone IDAI na economia. Em 
outras palavras o PIB real de 2019 será 1,6% mais baixo que o seu potencial. Quando comparado com as 
cheias de 2000 em que o PIB registado esteve 3,9% mais baixo que o potencial, nota-se que a severidade 
dos choques climatéricos foi em menor dimensão em 2019, o que em parte pode demonstrar o aumento 
da capacidade de resiliência do País aos choques climatéricos, facto constatado por Castelo e Glover 
(2013). Outro fundamento para este choque mais reduzido pode reflectir o período do ciclo económico que 
o país está a experimentar caracterizado pela desaceleração da actividade económica que se vem 
registando desde 2015. 
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4.3 Provável Impacto do Ciclone Idai no Nível Geral de Preços 
 

A inflação irá acelerar para níveis acima do previsto com as perdas de produção que representam um 
choque negativo na oferta de bens e a consequente escassez de bens alimentares básicos nos mercados. 

 

Gráfico 6. Variação dos Preços de Bens Alimentares no Mercado Maquinino Pós ciclone Idai 

 
Fonte: Extraído Nova (Abril 2019), http://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/DR-55.pdf  
Segundo Nova (Março 2019), uma semana após a passagem do ciclone IDAI informação sobre os preços 
recolhida no mercado “Maquinino” localizado na Cidade da Beira, mostra um incremento significativo nos 
preços de produtos básicos como Arroz, Farinha de milho, Amendoim, Coco, Feijão Nhemba, Tomate 
Cebola, Batata-reno, Repolho, Alface, Couve e Carvão. Os preços de hortícolas, alface e tomate 
aumentaram em 100%.  

Na publicação de Abril, aquela autora referiu-se que “na segunda semana após o ciclone, alguns produtos 

(feijão nhemba, tomate, alface, couves e carvão) não existirem, naquele dia (27 de Março), no mercado de 

Maquinino. Esta realidade pode ter sido resultado de três factores: (1) grande parte dos campos de 

produção ficou inundada; (2) nem todas as estradas secundárias, terciárias e vicinais (onde se encontram 

as explorações agrícolas) estavam transitáveis; (3) a pressão da procura; e, (4) custos de transportes 

também aumentaram, reflectindo-se nos preços de venda ao público.” 



 

 

5. Medidas para Impulsionar a Recuperação do Tecido 
Económico na região Centro 

 
 

Face aos impactos do ciclone IDAI no tecido económico e social da zona centro do país descritos 
anteriormente, urge a necessidade de adopção de medidas excepcionais e de carácter urgente para a 
mitigação dos efeitos do ciclone e criação de impulsos para a recuperação da actividade económica local. 
Neste contexto, a presente secção apresenta algumas medidas anunciadas pelo Governo e os seus 
impactos bem assim as medidas propostas pela classe empresarial local. 
 

5.1 Medidas Anunciadas pelo Governo 
 
Duas semanas após a ocorrência do ciclone IDAI, Sua Excelência Filipe Nyusi, Presidente da República, 
anunciou um pacote de medidas para atenuar os efeitos da devastação causada pelo ciclone no tecido 
económico e social da zona centro do país, medidas estas que irão vigorar até Dezembro de 2019. Estas 
medidas compreendem essencialmente a redução do custo de electricidade em 50% para as facturas da 
indústria e comércio, a redução das tarifas de transporte ferroviários em 50% para passageiros nas linhas 
de sena e Machipanda que atravessam a região centro incluindo também o transporte de materiais de 
construção. 
 
As outras medidas incluem a distribuição gratuita de mil toneladas de sementes aos agricultores e 100 mil 
utensílios agrícolas e a aprovação de um Decreto que beneficia os agentes económicos das zonas 
afectadas pelo ciclone oferecendo uma autorização de saída antecipada na importação de materiais de 
construção e produtos alimentares, até 31 de Dezembro de 2019. 

 
Para além destas medidas anunciadas pelo Governo, a nível do município foram também tomadas 
algumas medidas como: (i) Suspensão da apresentação de licenças de construção e (ii) suspensão de 



pagamento de taxas municipais, medidas estas que, de acordo com o município, deverão vigorar por dois 
(2) meses. 
 
 
Em relação as medidas supramencionadas, o empresariado local manifestou o seu agradecimento, 
embora reconheça que estas medidas não são suficientemente robustas e realísticas para a mitigação 
efectiva dos efeitos do ciclone no tecido empresarial da zona centro. O principal problema destas medidas 
está associado ao seu prazo de vigência, isto é, todas medidas adoptadas tem uma vigência de menos de 
12 meses, tempo este considerado insuficiente para o real aproveitamento dos benefícios concedidos. Isto 
é, tendo em conta o tamanho dos danos incorridos, o sector empresarial precisaria de mais tempo para 
reconstruir os seus negócios e retomar a actividade. Pelo que, a opinião do sector empresarial local é de 
que as medidas adoptadas deviam ter uma vigência mínima de 5 anos.  
 
Para além disso, o sector empresarial da zona centro considera que o governo deveria adoptar um pacote 
específico de medidas direccionadas a reconstrução do tecido empresarial das zonas assoladas, uma vez 
que este constitui o cerce do desenvolvimento económico e social do país. Estas medidas deveriam ser 
anunciadas com urgência e com um período de vigência não inferior a 5 anos.   
 
 
 

5.2 Medidas propostas pelo Sector Empresarial Local 
 
Em resultado de um exercício de auscultação aos empresários sobre as propostas de medidas que 
deveriam ser adoptadas para impulsionar a retoma da actividade económica na zona centro do país, foram 
destacados três (3) grupos principais de medidas, nomeadamente, Medidas Fiscais, Medidas financeiras e 
outras medidas. 
 

(i) Medidas Fiscais 
Na área fiscal, a principal medida proposta pela comunidade empresarial local está associada ao alívio da 
carga tributária através de políticas excepcionais como: (i) suspensão do pagamento de encargos fiscais 
por um período não inferior a 5 anos, principalmente o IRPC, IRPS e IVA; (ii) Perdão total das dívidas 



tributárias das empresas nas zonas afectadas; (iii) Regularização imediata das dívidas do estado com as 
empresas decorrentes do fornecimento de bens e serviços e regularização do reembolso do IVA; e (iv) 
Isenção total de direitos aduaneiros e taxas diversas na importação de materiais de construção e insumos 
agrícolas. 
 
Com estas medidas acredita-se que o tecido empresarial das zonas afectadas pelo ciclone possa ter uma 
base razoável para alimentar a vida operacional dos seus empreendimentos e atenuar os efeitos do 
ciclone na actividade económica do país no médio prazo. 
 
 

(ii) Medidas Financeiras 
 

No prospecto financeiro, a preocupação do empresariado das zonas afectadas pelo ciclone está 
associada, essencialmente, a disponibilidade de financiamento para a reposição das infra-estruturas e 
equipamentos de produção danificados pelo ciclone. Neste contexto, os empresários propõem medidas 
como: (i) Criação de uma linha de financiamento a fundo perdido ou taxas de juro bonificadas, com 
período de carência de 1 a 2 anos e (ii) estabelecimento de uma taxa de câmbio especial (baixa) a ser 
usada na importação de materiais de construção e insumos agrícolas. 
 
Em relação a estas medidas, reitera-se que as linhas de financiamento devem ter em conta a realidade 
das empresas locais, que são predominantemente pequenas, sendo a maior parte virada ao agronegócio. 
Pelo que, é necessário que comportem requisitos relativamente simplificados, tendo em conta que estas 
empresas perderam grande parte do seu capital, o que torna difícil a constituição de garantias elegíeis ao 
financiamento nas modalidades tradicionais.    

 
 

(iii) Outras medidas 
 
A outra medida proposta pelos empresários no contexto dos impulsos para a recuperação da actividade 
económica local é a adopção de uma política preferencial na contratação e subcontratação de empreitadas 



para o processo de reconstrução das infra-estruturas públicas danificadas, bem assim no fornecimento de 
bens e serviços, dando preferência a adjudicação de empresas locais. 
 
Esta medida decorre do facto de que, com os danos causados pelo ciclone, há uma oportunidade de 
negócios para o empresariado local, uma vez que haverá necessidade de reconstrução das infra-
estruturas públicas danificadas, nomeadamente, escolas, hospitais e diversas instalações de 
administração pública.   

6. Conclusões  
	

O presente estudo tinha como objectivo avaliar o prejuízo causado pelo ciclone IDAI no tecido empresarial 
da zona centro do País, especialmente na Cidade da Beira que figura como a cidade mais afectada por 
esta calamidade.  

Para a realização deste estudo, uma equipe da CTA deslocou-se a Cidade da Beira entre os dias 1 e 5 de 
Abril a fim de fazer um levantamento em terra e apurar os danos causados por este ciclone no sector 
empresarial local. O mesmo exercício foi feito nas delegações provinciais da CTA nas províncias de 
Manica, Tete e Zambézia. 

Neste levantamento foram avaliadas 356 unidades produtivas, cujos prejuízos do ciclone Idai e inundações 
são estimados em USD 115,3 milhões. Deste valor, maiores prejuízos foram registados na província de 
Sofala com um peso de 99,6%.  

Os prejuízos reportados resultam na sua maioria da destruição de tectos, muros de vedação, postes de 
iluminação, vidros, danificação de maquinaria e equipamentos diversos. 

A nível da província de Sofala que foi a mais afectada foram avaliadas 246 empresas, das quais 40 do 
sector da Agricultura, 53 do sector do Comércio, 23 do sector da construção, 36 do sector da indústria, 56 
do sector de prestação de serviços, 19 do sector dos transportes e 19 do sector da hotelaria e turismo. Em 
resultado da avaliação feita, verificou-se que as perdas causadas pelo ciclone Idai estão estimadas em 
USD 114,9 Milhões, sendo que o sector da Industria figura como o sector que mais sofreu, com uma perda 
na ordem dos 57.9 Milhões, o correspondente a 50,4% do total.  



Sob ponto de vista de impacto macroeconómico, foi possível constatar que com a eclosão do ciclone IDAI, 
estima-se uma perda no crescimento do Produto Interno Bruto Real na ordem de 1,4 pontos percentuais, o 
que significa que o PIB real de 2019 estará 1,6% abaixo do seu potencial. 

Para atenuar os efeitos dos danos causados pelo ciclone e propiciar a recuperação da actividade 
económica, o Sector Privado avançou com algumas propostas de medidas a serem implementadas a 
curtíssimo prazo pelas entidades competentes. As principais medidas propostas compreendem, 
essencialmente, a disponibilização de linhas de financiamento a taxas de juros bonificadas com requisitos 
simplificados e a suspensão e redução do pagamento de todos encargos fiscais. 

7. Implicações de Política 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



PAREPI	

 Área de Suporte A Área de Suporte A Área de Suporte A   
 

 
 

Área de Suporte A 

 
AS1: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA  

 
AS2: FUNDO DE APOIO E 
RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL  

 
AS3: POLÍTICA DE SUPORTE AO 
RESGATE EMPRESARIAL E 
SUPORTE A 

 
 

 
Outros Elementos  

Escopo Produzir dados sobre as prejuízos e 
necessidades para a recuperação das 
actividades. 4 

Alocar recursos financeiros a recuperação 
das actividades.   

Estabelecer um quadro de medidas 
legais provisórias.   

 

Actividade 01 Inventariação dos Danos e Prejuízos Fundo de Garantia  Isenções de Direitos Aduaneiros5   
Actividade 02 Plano de Reestrutução de Empréstimo Fundo de Investimento na 

Recuperação Infraestrutura e 
Equipamentos 

Prorrogação dos prazos da 
submissão do IVA, ISPC, IRPC.  

 

Actividade 03 Avaliação Patrimonial Residual  Fundo de Reposição de Stock  Isenção de Taxas/Sobre Taxas nos 
Sectores do Transporte e Energia.  

 

Actividade 04 Plano de Negócios Seguro de Recuperação    
Actividade 05 Gestão de Projectos  Fundo Perdido (Grant)   

Perfil do Stakeholder ü Associações de Consultoria  
ü Ordens Profissionais  
ü Agências de Cooperação 

ü Associações de Bancos  
ü Fundos de Desenvolvimento 
ü Agências de 

Cooperação/Desenvolvimento  
ü Missões Diplomáticas 

ü Gabinete do Primeiro Ministro 
ü Ministério de Economia e 

Finanças. 
ü Ministério da Indústria e 

Comercio.  
ü Ministério dos Transportes e 

Comunicações. 
ü Autoridade Tributária 

 

Recursos Estimados  $2,500,000.00 $25,000,000.00 $2,500,000.00  
 

	

	

	

	

	

																																																													
1. Estudos de Viabilidade, Plano de Negócios, Avaliação dos Prejuízos. 
2. Produtos de Prioridade Alta – Categorização das Necessidade de Intervenção	



	

	

	

Programa	de	Recuperação	Empresarial	Pós	IDAI		
(PAREPI)	

Maio	2019	–	Maio	2022	

Actividades de Suporte A: 

• Serviços de Assistencia Tecnica  
o Avaliação de Perdas/Projuízo 
o Concepção de Plano de Negócios 

(para recuperação) 
o Avaliação da Capacidade 

Patrimonial  
o Replanificarão de Outros 

Empréstimos e Dividas; 
 

 

 

Actividades de Suporte C: 

• Políticas Favoráveis ao Resgate 
Empresarial: 
o Ajuste temporário de Direitos 

Aduaneiros para actividades de 
Prioridade 1(Construção, Saúde, 
Transporte/Logística e Alimentar);  

o Remição Retardada do Imposto 
sobre Valor Acrescentado (60 dias); 

o Avaliação da Capacidade 
Patrimonial  

o Replanificarão de Outros 
Empréstimos e Dividas; 

	

Actividades de Suporte B: 

• Fundo de Recuperação Empresarial  
o Fundo de Garantia;  
o Financiamento à Despesa de Capital  
o Financiamento à Despesa 

Operacional 
o Financiamento (Fundos Perdidos) 

para actividades estratégicas em 
situação de “perda total” 

	

Actividades de Suporte A: 

• Ordem do Engenheiros 
• Ordem dos Contabilistas e Auditories 
• Firmas de Consultoria e Estudos 

Economico ou Empresariais  
 

 

 

Actividades de Suporte C: 

• Governo Central  
• Governo Provincial 
• Administração Municipal 

	

Actividades de Suporte B: 

• Seguradoras 
• Agencias de Financiamento 
• Parceiros Estratégicos 
• Agencias de Cooperação 
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1	

Avaliação	dos	Danos	Causados	pelo	Ciclone	IDAI	no	Sector	dos	Transportes	em	
Moçambique	

1. Resumo
A	avaliação	do	sector	de	transporte	é	composta	por	sete	(7)	subsectores,	a	saber:	Estradas
(Nacionais,	 Municipais	 e	 Distritais),	 Caminhos-de-Ferro,	 Aviação	 (Aeroporto	 e	 Linhas
Aéreas),	 Porto	 Marítimo,	 Transporte	 Público	 Urbano,	 Transporte/Logística	 e
Telecomunicações.

A	 região	 Centro	 de	Moçambique,	 nomeadamente,	 as	 províncias	 de	 Sofala,	 Manica,	 Tete	 e	
Zambézia,	sofreu	o	efeito	de	uma	depressão	tropical	caracterizada	por	chuvas	intensas	que	
evoluíram	num	Ciclone	Tropical	IDAI.	Como	uma	depressão	tropical,	o	Idai	trouxe	ventos	de	
170	quilómetros	por	hora.	As	chuvas	torrenciais	e	inundações	começaram	em	9	de	Março,	
varrendo	pontes,	estradas	e	destruindo	várias	casas	e	edifícios.	

Ao	 longo	 do	 Canal	 de	 Moçambique,	 o	 sistema	 trouxe	 chuvas	 fortes	 para	 o	 Noroeste	 de	
Madagáscar,	com	chuvas	localizadas	de	aproximadamente	400	mm.	Uma	onda	de	água	em	
forma	 de	 Tsunami	 devastou	 a	 maior	 parte	 da	 região	 da	 costa	 central	 de	 Moçambique,	
arrastando	muitas	pessoas	até	à	morte	e	destruindo	a	cidade	da	Beira.	No	dia	14	de	Março,	
ventos	 destrutivos	 devastaram	 as	 comunidades	 costeiras	 e	 inundações	 repentinas	
destruíram	 as	 comunidades	 do	 interior.	 Como	 consequência	 de	 fortes	 chuvas	 em	 toda	 a	
região,	 as	 vias	 de	 acesso	 rodoviárias,	 incluindo	 pontes	 e	 vias	 de	 escoamento,	 foram	
danificadas	na	sua	maioria	por	erosão	e	 inundações.	O	cenário	ficou	crítico	nas	províncias	
de	Sofala	e	Manica,	caracterizado	por	chuvas	e	ventos	fortes.	

Durante	 esse	 período,	 a	 Cidade	 da	 Beira	 ficou	 isolada	 do	 resto	 do	 país	 desde	 o	 início	 da	
manhã	do	dia	16,	devido	ao	galgamento	da	estrada	N6	na	ponte	do	Rio	Halumua,	no	Distrito	
de	Nhamatanda	e,	mais	tarde,	a	estrada	foi	cortada	em	vários	pontos	entre	Nhamatanda	e	
Lamego,	 devido	 ao	 galgamento	 do	 Rio	 Muda.	 No	 dia	 16	 de	 Março,	 na	 secção	 Inchope-
Gondola	 da	N6,	 a	 ponte	 sobre	 o	Rio	Metuchira	 em	Manica	 ficou	 galgada,	 causando	 danos	
estruturais	 em	um	dos	pilares	da	ponte,	 bloqueando	 a	 estrada.	 Foi	 restaurado	um	acesso	
restrito.	Na	Província	de	Manica,	o	tráfego	foi	interrompido	na	estrada	N280	em	direcção	à	
N6-Espungabera,	 afectando	 a	 ligação	 entre	 Sussundenga	 e	 Dombe,	 devido	 aos	 danos	
causados	às	Pontes	sobre	Munhinga	e	Lucite	e	ao	arrastamento	da	Ponte	Bailey	(Ponte	de	
Estrutura	 Metálica)	 sobre	 o	 Rio	 Búzi.	 Na	 Província	 de	 Tete,	 entre	 a	 Rotunda	 do	 Norte	
(Travessia	 da	 N7)	 e	 a	 ponte	 Kassuende,	 a	 água	 galgou	 a	 estrada,	 bloqueando-a.	 Em	
resultado	de	chuvas	 fortes	e	da	passagem	do	ciclone	 Idai,	houve	um	aumento	no	 fluxo	do	
Rio	 Zambeze,	 o	 que	 afectou	 as	 estradas	dos	distritos	 de	Moatize,	Doa,	Mágoe,	Mutarara	 e	
Zumbo,	 assim	 como	 o	 bloqueio	 da	 estrada	 N322,	 no	 troço	 entre	 Doa	 e	 Mutarara.	 Houve	
danificação	de	uma	extensão	da	ponte	sobre	o	rio	Revubué,	devido	ao	aumento	repentino	
do	fluxo	do	rio	Rovubué,	tornando	a	ponte	sobre	o	Revubué	inadequado	para	o	trânsito	de	
veículos	 e	 criando	 um	 grande	 congestionamento,	 fazendo	 com	que	 a	 ligação	 entre	 Tete	 e	
Moatize	fosse	só	possível	através	da	ponte	Kassuende.		

As	 estradas	municipais	 e	 distritais	 em	 toda	 a	 região	 sofreram	 impactos	muito	 fortes.	 Há	
necessidade	de	obras	de	maior	envergadura	de	protecção	costeira	contra	a	erosão	na	Beira,	
com	vista	a	assegurar	que	a	barreira	de	protecção	costeira,	enfraquecida	por	Idai,	não	sofra	
rompimento	no	futuro.	

Da	mesma	forma,	no	que	tange	às	Ferrovias,	várias	secções	das	linhas	de	Sena	e	Machipanda	
foram	 afectadas,	 resultando	 numa	 breve	 interrupção	 do	 serviço.	 O	 transporte	 público	
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urbano	 foi	 gravemente	 afectado,	 dado	 que	 as	 condições	 climáticas	 adversas	
impossibilitaram	a	circulação	dos	mini-buses,	chapas	e	myloves,	 com	impacto	à	mobilidade	
básica.	O	transporte	de	mercadorias	tem	estado	a	operar	com	capacidade	reduzida	devido	à	
danificação	da	N6,	dos	armazéns	e	dos	edifícios	de	escritórios.	O	sector	de	aviação	e	o	Porto	
sofreram	 um	 impacto	 moderado	 e,	 apesar	 de	 algum	 dano	 de	 infra-estrutura,	 foram	
rapidamente	postos	a	funcionar,	pese	embora	os	danos	significativos	ainda	devem	receber	
uma	 reparação.	 O	 Aeroporto	 era	 a	 única	 ligação	 com	 Beira,	 inicialmente	 usado	 para	
qualquer	 acção	 de	 alívio	 ao	 desastre,	 uma	 vez	 que	 o	 sistema	 rodoviário	 se	 encontrava	
submerso.	O	sector	das	Telecomunicações	sofreu	danos	das	torres	de	comunicação,	da	fibra	
óptica	e	dos	edifícios	essenciais	para	o	seu	funcionamento.	Inicialmente,	houve	um	apagão	
de	serviços,	com	impacto	nas	operações	de	ajuda	de	emergência,	e	as	pessoas	não	tinham	
meios	 de	 comunicação	 com	o	mundo	 exterior,	 o	 que	 teve	 impacto	 sobre	 as	 operações	 de	
busca	e	salvamento	e	resultando	em	perda	de	receitas.	
 
Em	 suma,	 as	 redes	 de	 transporte	 foram	 severamente	 danificadas	 nas	 quatro	 províncias,	
sendo	que	o	sistema	rodoviário	é	o	que	mais	prejuízos	registou.	Esta	será	uma	oportunidade	
para	 o	 Governo	 “Reconstruir	 Melhor”,	 usando	 uma	 concepção	 e	 métodos	 resilientes,	 de	
modo	 a	 assegurar	 que	 a	 infra-estrutura	 esteja	 na	melhor	 posição	 de	 suportar	 o	 próximo	
evento	climático.	
 
2.	Contexto	pré-ciclone	e	dados	preliminares	do	sector	
 
2.1	Contexto	e	Análise	Sectoriais	do	Período	Pré-Ciclone	
 
Transporte	Rodoviário:	A	estrada	N6,	no	troço	Beira-Machipanda,	que	faz	parte	do	
Corredor	da	Beira,	é	a	principal	via	de	importação	e	exportação	que	liga	o	porto	da	Beira	aos	
países	do	interior,	nomeadamente	Zimbabwe,	Malawi,	Zâmbia	e	a	República	Democrática	do	
Congo.		O	Corredor	serve	como	uma	importante	rota	de	abastecimento	para	60	milhões	de	
pessoas,	e	esta	estrada	N6	acaba	de	ser	reabilitada.	As	principais	ligações	rodoviárias	na	
região,	que	foram	afectadas	pelo	Ciclone	Idai	são	as	rotas	Norte-Sul,	N1	e	N7,	e	as	estradas	
Este-Oeste,	N6	e	N11.		A	extensão	total	da	rede	rodoviária	na	região	é	de	12.243	km,	dos	
quais	3.274	km	correspondem	a	uma	secção	pavimentada.	As	estradas	não	pavimentadas,	
que	dão	acesso	às	comunidades	rurais,	são	particularmente	vulneráveis	a	danos	causados	
por	chuvas	fortes	e	inundações,	e	têm	sofrido	falta	de	manutenção	nos	últimos	anos.			
 
Transporte	Ferroviário:	A	linha	Beira-Machipanda	(Zimbabwe)	(318	km),	a	linha	Beira-
Moatize	(575	km)	e	a	linha	Nacala-Moatize	(913	km)	atravessam	a	região	afectada	pelo	
ciclone.	As	linhas	de	Sena	e	de	Nacala	transportam	volumes	significativos	de	carvão	de	
Moatize	para	os	terminais	de	carvão	nos	portos	da	Beira	e	de	Nacala.		
 
Serviços	de	transporte	rodoviário:	O	porto	da	Beira	e	os	respectivos	corredores	de	
transporte	rodoviário	e	ferroviário	constituem	as	principais	fontes	de	emprego.	Estima-se	
que	o	sector	de	transporte	rodoviário	suporta	emprego	de	30.000	pessoas	na	Beira.	Estão	
registadas	cerca	de	200	empresas	de	prestação	de	serviços	de	transporte	rodoviário:	as	
empresas	vão	desde	grandes	empresas	que	empregam	mais	de	500	funcionários	até	
pequenas	empresas	familiares.	Estas	empresas	colaboram	com	vista	a	satisfazerem	a	
procura,	proporcionando	uma	frota	de	entre	4.000	e	5.000	caminhões.		A	frota	de	
caminhões	deve	crescer	para	7.500	para	atender	as	necessidades	crescentes	de	frete	da	
Zâmbia,	RDC	e,	potencialmente,	de	Angola,	países	que	manifestaram	interesse	em	fazer	
maior	uso	da	Beira.			
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Transporte	Aéreo:	8.196	voos	internos	e	internacionais,	transportando	um	total	de	208,	
632	passageiros,	passaram	pelo	Aeroporto	Internacional	da	Beira	em	2018,	gerando	uma	
receita	de	mais	de	14	milhões	de	dólares	americanos.	Quatro	companhias	aéreas	operam	
voos	regulares	a	partir	da	Beira,	e	três	companhias	de	afretamento	aéreo	estão	baseadas	no	
aeroporto.	O	centro	nacional	de	informação	sobre	os	voos	de	Moçambique,	que	controla	
todos	a	circulação	no	espaço	aéreo	nacional,	encontra-se	no	aeroporto.		O	aeroporto	está	
equipado	com	sistemas	de	iluminação	e	navegação	que	permitem	um	funcionamento	de	24	
horas/dia.		

Porto:	O	porto	da	Beira	manuseou	um	total	de	9,5	milhões	de	toneladas	de	carga	em	2016.	
O	porto	possui	terminais	para	contentores,	mercadorias	gerais,	grãos,	carvão,	líquidos	a	
granel	e	combustíveis	petrolíferos.			

Telecomunicações:	Três	operadoras	de	telefonia	móvel,	nomeadamente	Movitel,	Tmcel	e	
Vodacom,	servem	as	províncias	de	Manica,	Sofala,	Tete	e	Zambézia.	A	partilha	do	mercado	
nacional,	em	termos	de	subescritores,	é	de	27%,	30%	e	42%,	respectivamente.			

2.2	Tabela	dos	Principais	Dados	Preliminares	do	Sector	

Rede	Rodoviária		
Província	 Estrada 

Pavimentada	
(Km) 	

Estrada não 
Pavimentada	

(Km) 	

Total	
(Km) 

Manica	 748	 1.694	 2.442	

Sofala	 677	 1.665	 2.342	

Tete	 961	 2.009	 2.970	

Zambézia	 888	 3.601	 4.489	

Total	 3.274	 8.969	 12.243	

3. Efeitos	sobre	o	Sector	e	Custo	dos	Efeitos

3.1.	Visão	geral	dos	efeitos	sobre	o	sector	

Os	prejuízos	causados	pelo	ciclone	e	pelas	chuvas	fortes	na	Região	Centro	tiveram	mais	
impacto	sobre	as	estradas:	cerca	de	1.962	km	de	estradas,	90	vias	de	escoamento,	15	pontes	
e	24	desvios	foram	danificados,	resultando	no	bloqueio	de	4,613	km.	Esta	situação	causou	a	
redução	da	capacidade	de	trânsito	nas	quatro	províncias,	em	cerca	de	24%	da	rede	da	
Região	Centro,	e	7%	da	rede	nacional	classificada.	Embora	o	acesso	provisório	tenha	sido	
restaurado	em	muitos	casos,	as	reparações	são	temporárias,	e	as	estradas	ficarão	
intransitáveis	na	eventualidade	de	chuvas	futuras.	Por	favor,	vide	os	Mapas	em	anexo.	

A	seguir	apresenta-se	os	danos	por	província.	



 

4	

 

	
Além	das	Estradas	Nacionais,	houve	danos	massivos	nas	estradas	municipais	e	distritais,	
que,	para	começar,	já	se	encontravam	em	mau	estado,	devido	à	já	fraca	manutenção.	
 
O	Aeroporto	Internacional	da	Beira	sofreu	danos	nos	seus	edifícios	dos	Terminais	de	Carga	
e	de	Passageiros.	Os	danos	provocados	pelos	ventos	do	ciclone	incluem	a	iluminação	da	
pista,	o	equipamento	de	navegação,	hangares	e	equipamento	de	comunicações/informático.	
O	aeroporto	viveu	três	dias	de	interrupção	de	serviços,	o	que	afectou	diversas	companhias	
aéreas	e	operadoras	de	afretamento.	Vários	aviões	leves	foram	seriamente	danificados.		
 
O	Porto	da	Beira	sofreu	danos	e	perdas	moderadas.	O	terminal	de	carvão	foi	o	que	sofreu	
maior	impacto,	com	impacto	sobre	a	taxa	de	produtividade	do	terminal	de	forma	
significativa,	seguido	pelo	terminal	de	combustíveis.	Os	cais	(plataforma)	2,	5,9	e	10	
sofreram	danos.	As	torres	de	iluminação	e	o	depósito	alfandegado	também	sofreram	danos	
moderados.	As	instalações	de	gestão	meteorológica	e	portuária	foram	danificadas,	
juntamente	com	as	dragas.	Embora	as	operações	portuárias	tenham	registado	alguma	
interrupção	e	danos,	o	seu	impacto	foi	moderado.	
 
A	infra-estrutura	ferroviária	na	zona	de	impacto	sofreu	perdas	resultantes	do	encerramento	
das	linhas	de	Sena	e	de	Machipanda.	Foram	reportados	danos	significativos	sobre	os	
armazéns,	equipamentos,	instalações	da	empresa	e	sistemas	de	comunicação	do	operador	
ferroviário.	O	encerramento	das	linhas	ferroviárias	teve	impacto	sobre	a	frete,	desviando-a	
para	o	sistema	rodoviário	já	danificado,	o	que	teve	ainda	um	impacto	mais	acrescido	sobre	
as	estradas.	O	sector	das	telecomunicações	foi	gravemente	afectado	pelo	ciclone,	com	
ventos	fortes	a	arrancar	muitas	torres	de	telefonia	móvel,	o	que	resultou	na	
indisponibilidade	de	comunicação	via	telefonia	móvel	por	até	10	dias	para	os	clientes	na	
zona	afectada	pelo	ciclone.	O	dano	maior	foi	vivenciado	nas	torres	de	telecomunicações,	nas	
microondas	de	longo	curso,	na	Fibra	Óptica,	etc.	
 
As	empresas	de	transporte	e	logística	sofreram	impactos	directos	e,	por	causa	da	
interrupção	dos	serviços,	o	comércio	com	os	países	do	interior	também	foi	
maioritariamente	afectado.	Ao	nível	municipal,	a	tempestade	paralisou	o	sistema	de	
transporte	público	(Mini	bus,	Chapa,	Mylove,	etc.),	afectando	o	acesso,	a	mobilidade	e	os	
meios	de	subsistência	nas	zoas	urbanas.		
 
3.2	Tabela	resumindo	os	danos	e	perdas	no	Sector	(em	moeda	local	e	em	USD)	
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Sector dos 
Transportes	 Danos Perda	

Perda e 
Necessidades	 MZN	 MZN	

Categorias	 Sub-categorias	 Pública	 Privado	 Pública	 Privado	

Rede Rodoviária	

Estradas 
Nacionais	 19.843.603.5

71 -   31.961.00
0 

6.612.800.0
00 

Estradas 
Municipais	 1.461.177.75

3 -   -   -   

Estradas 
Distritais	 1.066.372.43

3 -   -   -   

Caminhos-de-
ferro 	 650.185.143 -   -   -   

Transporte/Logísti
ca	 -   1.180.442.6

67 -   543.710.000 

Transportes 
Público	 702.181.818 1.663.990.4

42 

Porto Beira	 775.296.000 -   -   -   

Aviação	
Aeroporto	 324.772.913 106.676.667 7.372.473 -   

Companhias 
aéreas	 857.392 2.572.175 

Telecomunicações	
Operadoras de 
Telefonia 
Móvel	 949.690.358 1.212.864.0

66 
297.301.8
64 616.901.914 

Total em Meticais	 25.071.098.1
71 

3.202.165.2
18 

337.492.7
29 

9.439.974.5
31 

Total em USD	 391.735.908,
93 50.033.832 5.273.324 147.499.602 
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3.3	Questões	transversais	(Género,	Meio-Ambiente,	Governação,	Redução	dos	Riscos	de	
Calamidades)	
 
Nas	situações	pós	desastre,	o	risco	de	violência	baseada	no	género	é	agravado	pela	miséria	e	
depravação.	As	agências	de	execução	de	obras	teriam	de	ser	muito	vigilantes	na	aplicação	
do	código	de	conduta	do	dono	da	obra.	Há	que	haver	um	esforço	concertado	no	sentido	de	
assegurar	que	os	compromissos	ambientais	não	sejam	sacrificados	em	detrimento	de	
aceleração	das	obras.	Para	garantir	a	redução	do	risco	de	calamidades	no	futuro,	os	
princípios	de	projectos	resilientes	devem	ser	incorporados	nos	cadernos	de	encargo,	com	
vista	a	assegurar	que	a	infra-estrutura	reconstruída	seja	“Melhor	Reconstruída”.	Isso	inclui	
obras	de	protecção	costeira	contra	a	erosão.	
 
5.	Necessidades	e	Estratégia	de	Recuperação	
 
As	necessidades	de	recuperação	estimadas	na	tabela	a	seguir	foram	maioritariamente	
calculadas	com	base	na	estratégia	de	Resiliência	“Reconstruir	Melhor	”,	se	houvesse	dados	
fiáveis	disponíveis.	
 

	
 
 
5.1	Necessidades	de	Recuperação	e	Priorização	
 
Os	critérios	de	priorização	seriam	guiados	pelo	imediatismo	de	apresentar	a	resposta/alívio	
à	calamidade:	
 
Prioridade	1:	Reparações	de	emergência	para	garantir	a	saúde	e	segurança	imediatas	das	
vítimas	do	ciclone.	
Prioridade	2:	a)	Garantir	a	conectividade	de	ligações	de	transportes	e	telecomunicações	

cruciais	(uso	grátis	de	celulares)	
			b)	Proporcionar	soluções	temporárias	rapidamente:	Desvios,	Pontes	Móveis,	etc.	

Prioridade	3:	Reconstrução	de	infra-estruturas	resilientes	na	região	mais	afectada/	com	
mais	pessoas	afectadas	
Prioridade	4:	Reconstrução	de	infra-estruturas	resilientes	no	resto	das	regiões	afectadas.	
 
Uma	ferramenta	de	priorização	está	a	ser	refinada	no	sector	de	estradas,	onde	factores	tais	
como:	Tráfego	médio	diário,	nível	de	danos,	aumento	da	distância	devido	aos	desvios,	



7	

número	de	pessoas	afectadas,	risco	de	eventos	climáticos,	hidrologia	e	topologia,	relevância	
do	comércio	e	da	logística,	significância	ambiental	e	social,	etc.	podem	ser	factores	de	
classificação	e	priorização	da	reconstrução.	Os	mesmos	princípios	podem	ser	aplicados	a	
outros	subsectores.	

5.2	Recomendações	para	Redução	dos	Riscos	de	Calamidades	e	Construção	de	Resiliência	
no	Sector	

A	geografia	e	a	longa	costa	de	Moçambique,	conjugados	com	mudanças	nos	padrões	de	uso	
da	terra	e	os	impactos	das	alterações	climáticas,	significa	que	Moçambique	será	
regularmente	afectado	por	eventos	climáticos	extremos,	principalmente	inundações.	As	
redes	rodoviárias	e	ferroviárias	sofreram	danos	extensos	ao	longo	dos	últimos	20	anos,	com	
somas	significativas	a	serem	desviadas	da	melhoria	da	rede	para	a	reparação	dos	danos	
relacionados	com	inundações.	

No	sector	rodoviário,	as	reparações	de	emergência	são	um	grande	constrangimento	para	a	
melhoria	da	prestação	de	serviços.	A	crescente	consciência	de	estratégias	para	lidar	com	
calamidades	resultou	no	aumento	da	utilização	de	projectos	resilientes,	que	irão	reduzir	o	
impacto	das	condições	climáticas	adversas	sobre	a	rede	de	transporte.	As	acções	que	se	
seguem	irão	ajudar	a	melhorar	a	resiliência	da	rede	rodoviária,	com	vista	a	resistir	aos	
eventos	futuros.		

• Avaliações da vulnerabilidade e resiliência a ser levadas a cabo para estradas críticas,
com a implementação de projectos resilientes nos trechos vulneráveis da estrada.

• Colocação em prática de contratos de manutenção rodoviária durante todo o ano,
principalmente durante a época chuvosa, de modo a permitir a restauração de acesso
mínimo rapidamente e a implementação de reparações mais permanentes sem demora.

• Barreiras de protecção projectadas de modo a resistirem o galgamento.

5.3	Tabela	de	Iniciativas	e	Custos	de	Recuperação	a	Curto,	Médio	e	Longo	Prazos	(Metical	e	
USD)	

Item	 Priorida
de 

(1 a 5)	

Descrição	 Custo	

Moeda 
Local	

USD	

Curto prazo 
(0-6 meses)	

Estradas Nacionais	 1	 Reparações de Emergência	 192 milhões	 3.000.000	

Estradas Municipais	 2	 Reparações de Emergência	 64 milhões	 1.000.000	

Aeroporto	 3	 Reparações de Emergência	 96 milhões	 1.500.000	

Caminhos-de-ferro	 4	 Reparações de Emergência	 64 milhões	 1.000.000	

Telecomunicações	 5	 Restituir operações 96 milhões	 1.500.000	
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Médio Prazo 
(6M a 1 ano)	

Estradas Nacionais 	 1	 Restaurar a conectividade	 2,48 bilhões	 32.000.000	

Estradas Distritais	 2	 Restaurar a conectividade	 320 milhões	 5.000.000	

Porto da Beira	 3	 Operações completas	 320 milhões	 5.000.000	

Aeroporto da Beira	 4	 Restaurar as principais 
funções	

864 milhões	 13.500.000	

Telecomunicações	 5	 Reconstrução completa e 
operações	

1,1 bilhões	 17.500.000	

     

Longo Prazo 
(1 a 6 anos)	

Aeroporto da Beira	 1	 Totalmente reconstruído, 
incluindo a construção	

640 milhões	 10.000.000	

Estradas Nacionais	 2	 Reconstruir o sistema 
danificado	

25,2 bilhões	 399.000.000	

Caminhos-de-ferro	 3	 Totalmente restaurado	 908 milhões	 14.200.000	

Estradas Municipais	 4	 Restituição Total	 1,83 bilhões	 28.680.000	

Estradas Distritais	 5	 Reconstruir o sistema 
danificado	

960 milhões	 15.000.000	

 
 
 
 
5.4	Mecanismos	de	Implementação	
 
Os	mecanismos	de	implementação	no	sector	rodoviário	seriam	por	via	da	Administração	
Nacional	de	Estradas	(ANE),	entidade	que	iria	também	coordenar	com	as	administrações	
municipais	e	distritais	de	estradas.	Os	mecanismos	de	implementação	em	outros	sectores	
ainda	serão	determinados.	
 
 
6.	Fontes	
 
Avaliações	dos	Danos	do	Sector	de	Estradas	e	da	Reconstrução,	ANE	
Aeroporto	Internacional	da	Beira,	Resumo	do	Impacto	do	Ciclone	Idai,	26	de	Abril	de	2019		
Dados	dos	Caminhos-de-Ferro	de	Moçambique	-	Danos	e	Prejuízos	-	CFM,	26	de	Abril	2019	
Dados	de	Tmcel	-	Danos	e	Prejuízos		
Resumo	Preliminar	do	Impacto	do	Ciclone	Idai	-	Vodacom,	23	de	Abril	de	2019	
Relatório	de	Regulamento	da	Comunicação,	2017,	INCM		
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Reunião	com	a	Direcção	Provincial	de	Transportes	e	Comunicação,	Beira,	26	de	Abril	de	
2019		
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1. Sumario

O ciclone Idai teve um impacto diferenciado no género com efeitos em todos os sectores incluídos na avaliação 
de necessidades pós-desastre Idai. Este relatório realça as mulheres e raparigas porque assume-se que os 
homens e rapazes já tem a posição definida nos processos de recuperação sociais, económicos e políticos. O 
diferencial a favor da mulher e rapariga parte da premissa que estas são mais desfavorecidas e estão em 
desvantagem em comparação com o homem. 

306, 221 famílias foram afectadas nas províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia, que tem entre 13,3%-16% 
de agregados chefiados por mulheres. 715,387 hectares das culturas afectadas tem impacto directo nas 
mulheres que ocupam 82% da agricultura de subsistência e 76% dos agregados chefiados por mulheres. Estima-
se que as vendedoras informais na região afectada perderam os seus productos e meios de subsistência no 
valor de pelo menos 18.818.250 Mts. Estas mulheres sem estratégias de resiliência, pré-ciclone estavam presas 
na pobreza cronica e de-privação física sem meios de acumular capital humano, físico e financeira para entrarem 
no caminho de rendimento estável. Com este choque, estas mulheres estão em alto risco de entrarem em 
pobreza extrema devido a alta insegurança económica e as de-privações múltiplas não monetárias.  

O deslocamento das populações para zonas mais seguras e centros de acolhimento também aumentou a 
vulnerabilidade da mulher. A destruição de infraestruturas e interrupção de provisão de serviços básicos, tais 
como unidades sanitárias, Secções de Atendimento a Mulher e Menores Vitima de Violência, escolas estão a ter 
consequências directas nas mulheres. Interrupções de tratamento TARV e/ou risco de desnutrição, raparigas não 
estão a ir as aulas para ajudar a família ou porque perderam material escolar. Alunas também indicaram que a 
falta de iluminação no período da noite cria situação de riscos porque tem que se deslocar a um local com luz 
para fazerem os trabalhos de casa. Cerca de 7,000 mulheres grávidas estão em rico de desenvolver 
complicações de risco de morte. Em metade dos locais afectados em Sofala e Manica, as mulheres relataram 
não terem privacidade e meninas também quando se levavam ou defecavam. Estes factores, a sobre lotação nos 
centros de acolhimento e condições não-higiênicas no seguimento do ciclone Idai levaram a um aumento nos 
riscos de violência baseada no género.  

Em situações de crise, as mulheres e raparigas estão particularmente vulneráveis a violência sexual e baseada 
no género. Devido as múltiplas de-privações que varias famílias estão a passar, estas adoptam estratégias 
negativas de usar as mulheres e raparigas como fonte de rendimento. Este factor coloca a mulher e a rapariga 
em risco de violação e abuso sexual, uniões forçadas e casamentos prematuros, trafico de mulheres e crianças. 
Varias fontes dos media nacionais e internacionais estão a relatar sobre vários casos das mulheres, 
particularmente em agregados em homens a serem forçadas a sexo em troca de artigo de alivio e comida para 
as suas famílias.  

Os danos e perdas estão descritos abaixo, incluindo as necessidades para responder a esta catástrofe humana 
que tem consequências desastrosas para as mulheres e raparigas. 

Danos Perdas Necessidades 
Violência Baseada no Genero 145 587 299 210 107 599 
Meios de Subsistência   48 577 728     742 000   49 319 728 
Participacao Economica & Politica 75 713 500   76 513 500 
Apoio Psicossocial para Mulheres      100 000       280 000 

194 165 027 76 555 500 336 220 827 
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2. Contexto pre- ciclone e linha de base sobre o Gênero

2.1 Contexto e Análise da situação de gênero no país nas zonas afectadas, Pré- Ciclone 

A população Moçambicana é de 27.909,798 milhões dos quais,13.348,446 milhões ou 48% são homens e 
14.561,562 milhões ou 52% são mulheres. Metade da população moçambicana tem menos de 15 anos de idade. 
A esperança de vida mantém-se ainda baixa, sendo 59 anos para mulheres e 54 anos para os homens, apesar 
de um aumento nos últimos 10 anos de 4 ou 5 anos respetivamente. Em 2016, a taxa de fertilidade situava-se 
em 5,15 crianças nascidas vivas por mulher.  As províncias afectadas são povoadas por 470,203 agregados 
familiares em Sofala, dos quais 13,65% são chefiados por mulheres contra 1.52% chefiados por homens; 
396,598 agregados familiares em Manica, dos quais 16% são chefiados por mulheres contra 1.29% chefiados 
por homens; 1,190,552 agregados familiares em Zambézia dos quais 13.3% são chefiados por mulheres contra 
1% chefiados por homens; e 615,843 agregados familiares em Tete dos quais 13,48% são chefiados por 
mulheres contra 1.1% chefiados por homens. 

O Índice de Desenvolvimento Humano de 2015, Moçambique encontra-se em lugar 181 de 188 países e no lugar 
139 dos 159 países no Índice de Inequalidade de Género. A pobreza extrema, a epidemia do HIV que afecta 
desproporcionalmente as mulheres e raparigas contribuem para a sua posição socioeconómica inferior. 
Adicionalmente, os níveis mais baixos de educação, riscos altos de saúde materno infantil, uniões forçadas e 
casamentos prematuros, a violência baseada no género e normas sociais que inibem os direitos humanos da 
mulher e rapariga, perpetuamente reforçam o seu estado precário na sociedade Moçambicana. As províncias do 
norte e do centro têm menor acesso à educação, serviços de saúde, água, saneamento e protecção social. Estas 
disparidades provinciais são reforçadas pela reduzida alocação orçamental per-capita. As famílias mais 
vulneráveis, são ainda menos propensas a aceder aos serviços sociais básicos.  

A taxa de pobreza nacional situa-se no intervalo de cerca de 41 a 45 por cento da população, correspondente a 
valores entre 10,5 e 11,3 milhões de pessoas em situação de pobreza absoluta. As tendências ao longo das 
últimas duas décadas, demonstram progressos notáveis no desenvolvimento. Contudo, grandes diferenças em 
termos de bem-estar (e tendências ao longo do tempo) permanecem entre diferentes grupos socioeconómicos e 
diferentes áreas geográficas. Em geral, observou-se um aumento na desigualdade e as diferenças espaciais.  

Devido a concentração da força de trabalho moçambicana na agricultura de subsistência e nas empresas 
informais de baixa produtividade, Moçambique é caracterizado por níveis muito elevados de vulnerabilidade 
individual e familiar. Isto significa que choques positivos e negativos podem produzir grandes flutuações nas 
possibilidades de consumo e, por conseguinte, na incidência da pobreza, bem como em outros aspectos do bem-
estar, como a desnutrição infantil (IOF 2014/15). A grande maioria das mulheres chefes de agregados familiares 
(76,3%) é camponesa, enquanto entre os homens a proporção de camponeses é de 55,9%. E para alem disso, 
na contagem de pobreza, 63% dos agregados familiares chefiados por mulheres versus 52% dos agregados 
chefiados por homens são pobres (CMI 2010). Consequentemente choques negativos tem maior impacto nas 
mulheres. 

Em todo pais, a taxa de alfabetização nas mulheres é inferior à dos homens, especialmente na região norte e 
nas zonas rurais, onde factores como a baixa percepção da relevância da educação e altos índices de pobreza a 
desincentivam. Nas zonas urbanas da taxa de analfabetismo de 23,1%, o numero de mulheres é o dobro aos 
31,4% que os homens 14%. Nas zonas rurais estas taxas são ainda mais altas, particularmente entre as 
mulheres a 71.6% ao contrário da taxa de alfabetização entre os homens a 39,1% de um universo rural de 
56.6%. Outros factores a despeito, a sobrecarga de tarefas reprodutivas atribuídas às mulheres e a pouca 
participação dos homens nas mesmas reduz o tempo disponível para raparigas e mulheres dedicarem à sua 
própria educação. 

Durante o período 2014/2015 a taxa de emprego total era de 67,2%, os homens registaram 68,2% e as mulheres 
66,4%. O desemprego da população em idade laboral com algum nível de escolaridade era de mais de 26%, 
sendo de 23% para os homens e 32.4% para as mulheres, com taxas de desemprego mais alta para as 
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mulheres. Estas taxas baixam para 16% quando ambos sexos não tem nenhum nível de escolaridade, 15% do 
sexo masculino e 16% sexo feminino. Mais homens tem nível de escolaridade secundário e mais homens são 
economicamente activos. Com a excepção da província de Inhambane há mais mulheres desempregadas e uma 
grande proporção destas encontram-se entre outras na província de Tete com IPG acima de 2. A distribuição da 
população empregada segundo ocupação mostra que a maioria é constituída por camponeses 70,8%. Esta 
percentagem é mais elevada na área rural, 86.2%, onde a base de sobrevivência é agricultura que na área 
urbana (30,3%) a proporção mais elevada está entre as mulheres, 82,0% contra 58,2% entre os homens. As 
mulheres estão economicamente activas nos sectores de pequenos comerciantes, camponeses e empregados 
domésticos. Os homens por sua vez ocupam espaços como técnicos não universitários, administrativos, técnicos 
universitários, altos dirigentes, pessoal de serviço, operários agrícolas, operários não agrícolas, artesão 
independente. Os sectores que indicam o IPG a favor da mulher são agricultura, silivicultura e pescas. Nos 
outros ramos de actividades a disparidade de género é a favor dos homens, particularmente na industria 
transformadora, serviços administrativos, energia, transporte e comunicações, industria extractiva e minas e 
construção.  

Entre 2015 a 2017, houve um aumento de 11% de funcionários e agentes de estado com cargos governativos, 
de direcção, de chefia e confiança, dos quais 65% eram homens. Os cargos governativos são dominados por 
homens, ocupando 60%. O índice de paridade de género (IPG) foi mais acentuado na categoria de dirigentes e 
quadros de direcção a nível distrital sendo de 0.42 em 2015 e ainda maior 0.33 a favor dos homens em 2017.  
Onde se encontra a disparidade de género a favor das mulheres, com o IPG de 1.44 e 1.46 são entre os 
funcionários e agentes que exercem cargos de confiança. Em todas as províncias do país, com excepção da 
Cidade de Maputo que tem diferença mais equilibrada (105 mulheres e 100 homens), existem mais homens 
funcionários e agentes do estado que mulheres.  

Em terço das mulheres já foram vitimas de violência em algum momento desde os 15 anos. Destas, 12% 
reportaram relações sexuais forçadas em algum momento na sua vida, percentagem que não serve para ilustrar 
a magnitude do problema porque não é fora do comum vitimas de violência sexual não reportarem este crime. 
Ilustrativamente das mulheres inquiridas no IDS 2011, 59% admitiram nunca terem procurado ajuda ou 
informado a ninguém. Em 2017, foram reportados 25,589 casos de violência domestica, 63,3% entre adultos e 
36,7% crianças. A maior parte das vitimas de violência foram do sexo feminino. Entre adultos, por cada vitima do 
sexo masculino, 4 eram do sexo feminino e entre crianças, por cada 2 meninas, 1 era rapaz. Ou seja 80,5% dos 
casos de violência são contra mulheres e 65.3% contra raparigas. Situado no 10o lugar mundialmente com maior 
numero de casamentos prematuros, 12,9% jovens do sexo feminino tiveram a sua primeira união marital aos 15 
anos de idade. 48% das mulheres entre os 20-24 anos de idade confirmaram entrarem em uniões maritais até 
aos 18 anos. Os casamentos prematuros violam os direitos humanos fundamentais da rapariga e tem como 
consequência o abandono da educação, gravidez precoce, exposição a contração de doenças ITS devido a falta 
de poder de negociação na união; risco alto de saúde e mortalidade materna e risco alto de desnutrição para as 
crianças de mães adolescentes. 

2.2 Tabela dos principais dados de referência para o sector 

Grupos	Sociais	 Tamanho	da	População	
Total	população	afectada	 1	514	662	
Número	de	familias	afectadas	 306	221	
Total	população	afectadas	mulheres	e	raparigas	(est)	 787	624	
Agregados	chefiados	por	mulheres	afectados	(est)	 42	870	
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3   Efeitos por Sector  
   
3.1  Sector Productivo 
  

3.1.1 Agricultura, Pecuária e Segurança Alimentar 
 
As províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia, foram afetadas pelo ciclone IDAI a 14 e 15 de Março de 
2019. O ciclone acumulou, danos e perdas humanas, em infraestruturas, económicas e sociais em 161 distritos. 
Estes distritos são predominantes rurais, a agricultura, a pecuária, silvicultura e pesca são as fontes de emprego 
e garantia de subsistência. Dos agregados familiares monoparentais, referidos no censo 2017, a maioria são 
constituídos por mulheres sendo Sofala 13,65%, Manica 16%, Tete 13,48% e Zambézia 13,3%. Do total das 
famílias chefiadas por jovens e adolescentes dos 12 a 24 anosi (INE, Homens e Mulheres 2014), acima de 70% e 
os restantes por homens. 

Nas 4 províncias afetadas pelo ciclone, o sector agrícola tem um grande peso na economia provincial, e emprega 
cerca de 120 mil habitantes no sector informal e muitos outros na agricultura de subsistência. Em Sofala, a perda 
estima-se em 240 mil hectares de machambas e gado bovino e caprino nos distritos de Dondo, Búzi, 
Nhamatanda, e Cidade da Beira, referentes a 92 mil famílias. Em Manica, o sector de agricultura representa 
73,8% dos postos de trabalho com cerca de 200 mil trabalhadores. Em Tete, também os distritos são 
predominantemente agrários, e estima-se que as perdas e danos em empresas foram 265,600 Mts em termo de 
renda para as famílias que trabalham nesse sector.2Em Zambézia, os distritos são predominantemente agrários 
e pecuários. Para alem da perca do gado bovino, caprino e suíno, destruiu os tanques, caracicida, corredores de 
tratamento, curais, poços e bebedouros nos distritos de Morrumbala e Molumbo com o custo estimado em cerca 
de US$ 419,000. Foi inundada uma área estimada em 200,4 mil hectares de culturas diversas e da qual 71,6 
hectares foram perdidos e número de famílias com agregados chefiados por mulheres ficou sem os seus meios 
de subsistência.3  

A perda das culturas, que também formam a base de subsistência resultou no aumento da insegurança alimentar 
nas mulheres e seus agregados familiares, degradando o estado de saúde entre mulheres que inibe sua 
participação em atividades económicas. Estas condições têm consequências directas no aumento de uniões 
forçadas e prematuras para raparigas em agregados sem segurança alimentar. Resultante é o aumento de casos 
de violência e abuso sexual e da vulnerabilidade da rapariga para despedimentos injustos e pagamento desigual 
de salários, absentismos e probabilidade de troca de sexo por emprego e o aumento de níveis de pobreza nas 
famílias chefiadas por mulheres. 

 
3.1.2  Pesca 

 
O sector da pesca foi categorizado nas estatísticas (INE Homens e Mulheres 2017) como um dos sectores de 
trabalho, dentro do sector da agricultura, mas segundo o Censo da Pesca Artesanal de 2012, a força de trabalho 
em pescadores é de 400 mil dos quais, 4,040 são carpinteiros, 37,449 são comerciantes, 633 são compradores, 
18,030 são processadores, 396 são mecânicos e 7,195 são pedreiros. 

																																																													
1	Muanza,	Dondo,	Beira,	Nhamatanda,	Busi,	Machanga,	Vanduzi,	Gondola,	Chimoio,	Mecate,	Sussundenga,	Mossurize,	
Mopeia,	Chinde,	Tete,	Moatize	(INGC,	Ponto	de	Situaçāo,	4	Abril	2019)		
2	Castelo,	V,	Dique	S	et	Magaia	R,	2018,	Impacto	do	Ciclone	Tropical	Idai	no	Tecido	Empresarial	e	Medidas	de	Intervenção	para	a	Recuperação,	CTA	-	
Confederação	Das	Associações	Económicas	De	Moçambique,	Maputo,	Moçambique	
3	Castelo,	V,	Dique	S	et	Magaia	R,	2018,	Impacto	do	Ciclone	Tropical	Idai	no	Tecido	Empresarial	e	Medidas	de	Intervenção	para	a	Recuperação,	CTA	-	
Confederação	Das	Associações	Económicas	De	Moçambique,	Maputo,	Moçambique	
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A nível da pesca artesanal, estima-se que 356 barcos foram destruídos e não farão parte do processo produtivo 
da campanha iniciada a 1 de Abril de 20194. A pesca é uma das fontes de emprego e garantia de subsistência 
para as mulheres chefes de agregados familiares, segundo os grupos de mulheres de partilha de ideias de 
Sofala (GMPIS) no distrito de Nhangau, no sector da pesca quem exercem a venda dos produtos, mariscos são 
mulheres. Com o desastre, uma proporção de mulheres que tinha como base de subsistência nos produtos 
pesqueiros torna- se-à desempregada e dependente, sem meios de renda, vulnerável a risco de contração de 
ITS, HIV e assim como de abusos e violência sexual enquanto que as raparigas serão expostas à riscos 
múltiplos de doenças, casamentos prematuros. 

3.1.3  Comércio e Indústria 

O sector de comércio (formal e informal) emprega, 3,125 e 2,287 trabalhadores respetivamente. Calcula-se 
perdas em termos de rendimento das famílias aos 8,739,583.33 Mts. A Cidade da Beira, empregando cerca de 
437 mil trabalhadores em diversos ramos de actividade. Os danos estimam-se em US$79,2 Milhões para 
grandes empresas, US$20,1 Milhões para medias empresas e US$5,9 Milhões para pequenas empresas5. Nesta 
província a região com maior concentração industrial afetada pelo ciclone é a Cidade de Tete, entretanto, este é 
o sector que mais absorve mão-de-obra na província e estima-se que houve uma perda em termos de horas de
trabalho de cerca de 260 horas, com um salário diário de 260.67 Mts (correspondente a 3.50 dólares)
representando uma perda global de 1,886,700.00 Mts no que diz respeito a renda das famílias. O sector de
comércio (formal e informal) as perdas em termos de rendimento das famílias podem rondar aos 2,714,583.33
Mts.

A taxa de emprego no geral situa-se a 68,2% homens e 66,4% mulheres, e nas 4 províncias afetadas pelo 
ciclone Idai, uns media 71.13% corresponde a emprego para mulheres e 70.98% para homens (IOF relatório de 
emprego-2016). Em termos de danos e perdas nas infraestruturas verificou se danificação em 552 empresas 
somando prejuízos de 138,971,092 USD, e 16381 trabalhadores ficaram afetados (Fonte: Tabelas Grupo de 
Industria e Comercio analise PDNA 30.4.19). 

A taxa do trabalho infantil situou-se em 13,6% no país, sendo 14,4% para homens e 12,8% para mulheres. O 
trabalho infantil é mais acentuado no meio rural onde predomina o trabalho agrícola, com 17,6% contra 4,5% no 
meio urbano, no meio rural 18,3 % são homens e 16,8% mulheres (Fonte IOF 2014/2015). Nas 4 províncias 
afetadas pelo IDAI, as taxas de trabalho infantil, são mais elevadas em mulheres em 2 províncias, Sofala 
(mulheres 16,8% e homens 16%) e Manica (mulheres 14.7% e homens 14.1%) enquanto que as províncias de 
Tete (homens 25,8% e 25,0 % mulheres) e Zambézia (homens 13,8% e mulheres 13.4%) registram menos. Com 
a devastação das culturas e destruição dos equipamentos de trabalho, as famílias chefiadas por de mulheres 
que dependem destes sectores, tornam-se vulneráveis a todo tipo de violência, tanto a domestica assim como a 
de género e a exposição à riscos de contração de doenças.  

3.2 Sector de Infraestruturas 

3.2.1  Recursos Hídricos, Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene 

Ao nível familiar e social, as mulheres têm responsabilidade principal da recolha, gestão, armazenamento e 
tratamento da água. Durante a crise notou-se que os homens igualmente não estiveram envolvidos nestas 
tarefas, colocando desafios específicos para as mulheres. Durante as actividades em torno da recolha de agua, é 
anotado o risco acrescido de violência baseada no género associados à redução do acesso à água devido a esta 
crise. Não só, 52% dos locais incluídos no ARM relataram a falta de privacidade para mulheres e meninas 

4	Castelo,	V,	Dique	S	et	Magaia	R,	2018,	Impacto	do	Ciclone	Tropical	Idai	no	Tecido	Empresarial	e	Medidas	de	Intervenção	para	a	Recuperação,	CTA	-	
Confederação	Das	Associações	Económicas	De	Moçambique,	Maputo,	Moçambique	
5	Idem		
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enquanto se lavavam ou defecavam, aumentando os riscos de violência baseada no género. Acesso a produtos 
de higiene menstrual também é um desafio. A redução do dinheiro das famílias e reservas de alimentos, 
tornando mais difícil para as mulheres comprar os produtos necessários o que lida ao aumento de casos de 
desistência escolar por uniões forçadas e prematuras.  
 

3.2.2  Transportes: Estradas e Pontes rodoviárias 
 

A extensão de rede de estrada no país é de 30.562 e a media da mesma em estradas terciarias nas 4 províncias 
atingidas pelo ciclone é de 35,5%ii, destas estradas terciarias 1.201 são apontadas, estarem em mas condições 
(INE-estáticas dos transportes e comunicação 2012). O sector de estradas constitui um dos meios mais 
importantes para comunicação e escoamento de pessoas e bens, a maioria das estradas que ligam os 16 
distritos, afetados pelo ciclone Idai, vive a maior parte da população produtora de bens de consumo alimentar, 
com o desastre, os produtores de bens de consumo viram-se limitados no acesso a serviços e à viabilidade de 
acesso as cadeias de valor comerciais, 360,379 mulheres chefes de agregados famílias ficaram afetados. Os 
ventos fortes e inundações nas zonas afectadas resultaram em vias de acesso e pontes intransitives. Varias 
comunidades ficaram isoladas durante dias sem nenhuma comunicação e resgate. 

Com o ciclone Idai, na área de transporte e comunicação verificou se uma limitação no acesso a informação. As 
mulheres chefes de agregados familiares não conseguiram estabelecer comunicação e ter informação sobre os 
locais onde adquirir bens de serviços incluindo produtos alimentares e artigos de alívios.  

Números de pessoas que perderam bens de comunicação tal como celulares e rádios, 502,545 mulheres, 
445,653 homens, 156,453 raparigas menos de 5 anos, 164,038 rapazes menos de 5, 41,721 mulheres idosas 
(60+) 37,928 idosos (60+). O GMPISiii-declaração na assembleia de mulheres sobre emergência e recuperação 
em Sofala em  5/4/19 ) apontam a exclusão das mulheres e raparigas vulneráveis nas ações humanitárias de 
alivio, nos centros de acomodação “só homens eram responsáveis pelas decisões e tarefas de distribuição e 
artigos de higiene, alimentação, artigos domésticos, vestuário, apoio nos meios de vida”; prevê-se um prejuízo no 
acesso das mulheres e raparigas na participação no processo, educação cívica relacionada as eleições assim 
como em outros processo saúde e direitos humanos em geral. 

 

3.2.3 Transporte: Linhas Férreas, Portos, Aeroportos e Telecomunicações 
 

Nas 4 províncias afectadas pelo ciclone Idai, estima-se que existam mais de 29.815 centrais telefónicas destas 
2.243 estão em áreas rurais (INE Estatísticas dos Transportes e Comunicação 2012). O uso de celular esta 
estimado em 26% mulheres e 74% homens enquanto o uso de radio em 17% mulheres e 83,0% homens (INE, 
Homens e Mulheres 2014). Em termos de trabalhadores verifica-se, que ao longo dos anos o número de 
trabalhadores na área de telefonia esta a crescer e quanto ao número de subscritores nas tarifas pré- pago e 
pós- pago o seu volume de negocio tem aumentado ao longo dos anos (INE estatísticas  dos transportes e 
comunicação 2012). 

Com o ciclone Idai, estima-se que 2.673,296 agregados familiares dos distritos perderam os meios de 
comunicação, como celulares e rádios, o que afectará o acesso a informação sobre as oportunidades de 
emergência e recuperação. A falta de aceso a informação aumentara a exclusão das mulheres e raparigas 
vulneráveis nas acções humanitárias de alivio; alimentação, artigos domésticos, vestuário, apoio nos meios de 
subsistência etc. e serviços sociais assim como afetará o acesso e interrupção das mulheres e raparigas no 
processo de educação cívica relacionada as eleições, saúde e direitos humanos em geral.  

 

3.2.4 Recursos Minerais e Energia 
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O IOF -2014/15, indica que dos 1.3 milhões de agregados familiares com energia elétrica, em média e cerca de 
29% são de agregados chefiados por mulheres, correspondendo a um Índice de cerca de 0.41, o que representa 
menor número de agregados com chefes do sexo feminino com energia elétrica. A distribuição de agregados 
chefiados por mulheres com energia por província são Manica 27%, Sofala 25,2%, Tete 20,5% e Zambézia 
22,3%. 

O impacto do Idai causou cerca de 570,000 consumidores, que inclui agregados e instituições, sem acesso a 
energia elétrica. Os danos sobre as infraestruturas elétricas estimam-se a cerca de US$133.5 milhões. Os 
maiores danos foram registados em Beira, Chimoio, Quelimane e Tete consecutivamente. As consequências 
para as mulheres e raparigas são multidimensionais. A falta de energia elétrica para algumas mulheres pode-se 
traduzir em perda de rendimento e meios de subsistência se a sua actividade económica requer o uso de energia 
elétrica. A falta de iluminação em espaços públicos tais como vias de acesso, parques, mercados aumentam a 
vulnerabilidade das mulheres e raparigas ao crime incluindo violação sexual, simultaneamente reduzindo a 
mobilidade das mulheres e raparigas com consequências no acesso a educação, saúde, lazer etc. Ao nível 
familiar, a sobrecarga de trabalho não pago aumenta para as mulheres e raparigas, diminuindo o tempo para 
actividades económicas e renumeradas, escolares e outras.  

 3.3 Sector Social 

3.3.1  Habitação 

Em termos de posse de habitação, em agregados familiares nas 4 províncias, Sofala 440.643, Manica 381.202, 
Tete 595.887, Zambézia 1.171.073.  Em geral o tipo de habitação mais frequente é de caniço com 44.5%, e paus 
/bambu/palmeira 42.1%, a cobertura mais frequente é colomo/palmeira 82.6%, chapa de zinco 14.6% tipos de 
pavimento adobe 86.5%. Em termos de perda total de casas estima-se 30.886 famílias que incluem casas de 
agregados familiares chefiados por mulheres e raparigas ficaram destruídas incluindo os kits domestico assim 
como espaços complementares das casas (celeiros, capoeiras, cozinhas, casas de banho, tanque para 
conservar agua e de lavar roupa). Com a perda das suas casas e espaços complementares das casas os 
agregados chefiados por mulheres estão em estado precário. Sem protecção particular a estes grupos elas 
correm risco de não serem adequadamente inclusas nos processos de reassentamento, períodos prolongados 
sem habitação que as tornas muito vulneráveis ao risco de exposição a exploração sexual, contração de HIV, 
uniões prematuras, trafico, usurpação do espaço terra, marginalização e pobreza e vulnerabilidade.  

3.3.2 Saúde e Nutrição 

Existem no total 1501 estabelecimentos de cuidados de saúde no país, nas 4 províncias afetadas pelo ciclone, 
54 destas foram destruídas, e em media ficaram afetados 2.673,198 agregados familiares, o que representa um 
recuo em infra estruturas e na resposta à cuidados de saúde. Dos afectados, 75,000 mulheres gravidas que 
pertenciam a rede de atendimento comunitária e institucional, 45,000 partos esperados nos próximos 6 meses; 
7,000 em risco de complicações de morte. Interrupção de provisão de pacote de atendimento VBG em 19 
unidades sanitárias. Doenças relatadas; malária, diarreia aguda (AWD), desnutrição e doenças respiratórias 
agudas. Doenças sexualmente transmissíveis relatadas em 61% nos locais. Mulheres tiveram acesso à saúde 
sexual e reprodutiva em apenas 78% dos locais (ARM 2019). 

A degradação de infraestruturas de saúde, Inundações contribuíram para a rápida disseminação de doenças 
transmitidas pela água e, particularmente, o surto de diarreia aguda / Cólera, a 15 de abril, 5.897 (OCHA 
15/04/2019). Dos 27.764iv (Idai, situação atual 4 de abril 2019), pessoas vulneráveis afetadas pelo Idai, nas 4 
províncias, em media 69% mulheresv encontram-se em tratamento do TARV. Com as inundações e destruição 
de unidades sanitárias nos 16 distritos de Sofala, mulheres utentes de vários serviços interromperam o 
tratamento, assim como ficaram privadas de assistência a partos seguros. Esta destruição destes serviços, esta 
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à afetar os serviços de atendimentos as mulheres vítimas de violência e limitando os cuidados e provas para 
justiça sobre os agressores. 

 

 

3.3.3  Educação  
 
A taxa bruta de escolarização no ensino primário é de 115, 4% sendo 120,6% rapazes e 110,3% raparigas e no 
ensino secundário as taxas baixaram drasticamente antes do desastre para 23,7 % sendo 24% para rapazes e 
23,5% para meninas e no foram inscritos 76.580 alunos no Ensino Técnico, destes 56.3% do sexo masculino. A 
media de desistência antes do Idai, nas 4 províncias situava-se em 7,25% em mulheres e 7.15 % em homens 
enquanto que no EP2, em mulheres situava-se em 10.55 % e 10.28% em homens. 

Em termos de danos e perdas em infraestruturas escolares, verificou-se a destruição de 32,933, e 360 blocos 
administrativos, 1122 sanitários e 978 casas de professores. Em termos de danos humanos 9 588 professores e 
381,517 alunos. Com o desastre a desistência escolar vai aumentar devido a factores como a insegurança 
alimentar nas mulheres e seus agregados, também prevê-se degradação no estado de saúde entre raparigas, 
devido a danificação da estrutura de saneamento do meio e pelos efeitos psicológicos do ciclone, o que inibira a 
participação, continuação e aproveitamento qualitativo da rapariga na escola. Em 18% por cento dos locais 
avaliados do ARM, 25 a 50 % das crianças (6-16 anos) não frequentavam a escola. Após o ciclone e 
consequente inundações, mais de 1/3 destacaram que as duas principais razões pelas quais as crianças não 
estão a frequentar as aulas são; a) necessidade de ajudar a família e b) perda de materiais escolares como livros 
e uniformes. Estes danos e perdas condicionam a vulnerabilidade, nas raparigas às de uniões forçadas, assedio 
e abuso sexual, risco de infeção ITS, HIV e outras práticas nocivas a raparigas, bem como o aumento da carga 
de trabalho doméstico devido a destruição dos meios de vida (ex: acesso a água, energia, transporte) que 
também forçarão a rapariga a desistir da escola.   
 
 

3.3.4  Cultura e Turismo 
 

O sector privado tem um prejuízo causado pelo Idai estimado a US$115,3 milhões, distribuídos percentualmente 
entre Sofala 99.5%, Manica 0.2% e Tete 0.2%. O sector de hotelaria e restauração que emprega cerca de 589 
trabalhadores teve um prejuízo de US$4,622,290. A incidência deste evento climático extremo impõe ao País um 
custo macroeconómico imenso que inclui o declínio imediato do nível de actividade económica e o seu 
cumulativo declínio nos períodos subsequentes. De igual modo, esta situação impõe desafios ao País no geral e 
ao sector empresarial em particular na busca de recursos e meios para a reconstrução e retoma da actividade 
económica (Impacto do Idai no Sector Privado, 2019). A reconstrução e reposição de serviços e infraestrutura no 
sector turístico apresentam uma oportunidade única para a integração da mulher produtiva no sector, rumo a 
equidade de género entre homens e mulheres. Por outro lado, as mulheres historicamente estiveram envolvidas 
em produção de artesanato e tecelagem. A promoção de venda destes produtos em hotéis, restaurantes e áreas 
turísticas tem o potencial de atrair mais circulação turística, promovendo a diversidade de meios de subsistência 
não dependentes na agricultura que devido a mudanças climáticas está muito vulnerável.  
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4. Assuntos Transversais

4.1 Violência baseada no Gênero 

Em 2018, as províncias afectadas possuíam 18 Gabinetes de Atendimento à Família e Menores Vitimas de 
Violência em Sofala, 19 em Manica, 27 em Tete e 37 em Zambézia. No mesmo ano, foram reportados 28.610, 
sendo 3.609 contra homens, 14.711 contra mulheres e 9.704 contra crianças. Os casos de violência reportados 
por província em 2018, 3.303 em Sofala, 2.980 em Manica, 1.802 em Tete e 2.479 em Zambézia. O Idai causou 
danos a 23 Gabinetes e Secções de Atendimento nas em todas as províncias afectadas; os Gabinete de 
Atendimento na cidade da Beira, Chimoio e Quelimane foram afectados; 6 Secções na província de Sofala, 6 na 
província de Tete, 6 na província de Manica e 4 na província de Zambézia. 

Em períodos de crise, as mulheres e raparigas estão especialmente em risco de violência baseada no género 
como ilustrado nas dimensões acima descritas. A falta de acesso a recursos, ambientes não seguros, aumento 
de tensões nos espaços comuns, expõem também as mulheres e raparigas a risco maior de VBG incluindo 
sexual. Agregados com mulheres e raparigas e particularmente chefiados por mulheres estão a ser sujeitas a 
exploração sexual por homens em poder ou com acesso a artigos de alivio e recursos que estas tanto precisam. 
Os média nacionais e internacionais em varias ocasiões reportaram os casos de exploração sexual das mulheres 
em troca de alimentos e artigos de alivio (AlJazeera, 25 Abril 2019, www.iol.co.za , 1 Maio 2019).  Estas 
denúncias não só estão a vir das alegadas vitimas mas também de voluntários e outras pessoas nas 
comunidades e centros afectados que testemunharam estes actos. Os perpetradores destes crimes actuam com 
impunidade, sem intervenção das autoridades policiais.  

4.2 Protecção e Acção Social 

As pessoas com necessidades especificas, incluindo mulheres e raparigas, crianças, pessoas com deficiências, 
idosos, agregados chefiados por mulheres e crianças, enfrentam riscos particulares na segurança e acesso à 
recursos, que durante crises humanitárias estes riscos aumentam. O ARM identificou 41.742 pessoas 
vulneráveis em comunidades afetadas. Devido ao movimento das populações para áreas mais seguras, muitas 
crianças foram separadas das famílias. O número de crianças órfãs atualmente é desconhecido. Milhares de 
crianças, particularmente raparigas que sobreviveram, estão em risco de serem “entregues” para trabalho 
doméstico, traficadas ou forçadas em casamentos prematuros por famílias sem meios de sobrevivência. 

O deslocamento, a destruição de infraestruturas de serviços básicos, sobre lotação e condições não-higiênicas 
no seguimento do ciclone Idai levaram a um aumento nos riscos na proteção. Em 49% das localidades as 
pessoas relataram grande preocupação relativas à segurança pessoal desde o ciclone/cheias (64% em Sofala, 
30% em Manica e 44% áreas rurais, 49% áreas urbanas).  A fraca atuação da polícia para prevenir o 
vandalismo, ataques e roubos, foi regularmente mencionado. A interrupção de serviços socias, particularmente 
para os beneficiários dos programas da protecção social, torna grupos vulneráveis sujeitos a maior 
vulnerabilidade à exploração e a situações muito elevadas de risco e sobrevivência.  

Esta situação é agravada pela perda de documentos de identificação. 89% em Sofala, 51% em Manica, com 
universos rurais a 72% e urbanos a 71%, pessoas reportaram perda de documentação de identificação que pode 
dar origem a conflitos relacionados a propriedade de terrenos e património, impedimento ao acesso aos serviços 
sociais básicos, ao exercício de direito e dever cívicos, tais como a participação nas eleições e maior exclusão 
especialmente de mulheres, impedimento a financiamento consequente na maior exclusão económica das 
mulheres. 
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4.3 Emprego e Meios de Subsistência 

Os sectores de comercio e agraria relatam perdas estimadas de 15,890,811.43 meticais para província de 
Sofala, 8,352,470.40 Mts para província de Manica, 5,923,953.83 Mts para província de Zambézia, 5,237,085.20 
Mts para província de Tete na renda dos trabalhadores ou seus agregados familiares. Estes efeitos são 
devastadores para as mulheres e raparigas que são principalmente empregadas no sector informal da economia 
e na agricultura de subsistência. No sector informal ou agricultura de subsistência, “estima-se que, perdeu-se 
mais de 240 mil hectares de machambas e gado bovino e caprino nos distritos de Dondo, Búzi, Nhamatanda, 
Muanza e Cidade da Beira, que pertenciam a cerca de 92 mil famílias, sendo as culturas de destaque o Milho, 
Mapira, Arroz e Gergelim (Relatório PDNA Emprego e Meios de Subsistência, 2019). Estima-se também que 
pelo menos 9.000 vendedoras informais perderam a sua mercadoria num valor mínimo de 18.818.250 Mts. Este 
tipo de choque força as famílias com fraca resiliência a adotarem estratégias negativas. O recurso de vários 
destes agregados é do ‘uso’ das raparigas e mulheres como fonte de rendimento através de uniões forçadas e 
casamentos prematuros, sexo transacional, trafico. O impacto para estas mulheres e raparigas não é só a 
exploração sexual, a exposição a contração de ITs e HIV, mas também o aumento da marginalização, pobreza e 
vulnerabilidade.  

4.4 Governação 

O ciclone Idai criou a destruição total ou parcial de instituições administrativas de educação, saúde, segurança, 
infraestruturas, emprego e protecção social entre outras, com consequências gravosas para os cidadãos. Neste 
contexto a preocupação do Governo consiste em, no mínimo, repor o que foi destruído nos diferentes sectores 
socioeconómicos e políticos administrativos, de forma a viabilizar a dinâmica interna relativa ao desenvolvimento 
económico, social e político assim como a disponibilização de serviços públicos e privados as comunidades (O 
Impacto do Ciclone Idai nas Instituições de Governação em Moçambique e as Necessidades de sua Reposição, 
2019). A interrupção de serviços não é só resultante dos danos aos edifícios mas também ao impacto a nível 
pessoal dos funcionários e agentes do estado. Estes podem ter sofrido óbitos, ferimentos, perda das suas 
residências e demais.  Os efeitos do ciclone podem se traduzir na ausência temporária das mulheres nos órgãos 
de tomada de decisão que por sua vez tem as suas repercussões. A exclusão da mulher em processos 
fundamentais de desenvolvimento, políticos e sociais tem impactos negativos para qualquer sociedade. Em 
crises humanitárias, as mulheres e raparigas sofrem maior impacto humano devido as suas especificidades, 
desvantagens socio-culturais, económicas e politicas. É imperioso a reintegração, identificação e integração não 
só da mulher já em postos de tomada de decisão mas o envolvimento alargado de grupos e redes de mulheres 
na planificação, implementação e monitoria da reconstrução e recuperação ao nível local.   

4.5 Redução de Risco 

O INGC elaborou e aprovou o Plano Estratégico de Género (2016-2020). O plano tem como objectivo, reduzir a 
vulnerabilidade das mulheres face aos desastres e mitigar os impactos socioculturais, económicos e políticos 
resultantes das desigualdades de Género de modo a contribuir para a eliminação de todas a formas de 
discriminação contra a mulher promovendo a equidade e a igualdade entre mulheres e homens. Seis objectivos 
estratégicos foram traçados para alcançar o objectivo geral, usando as seguintes metas e indicadores: a) 
desagregação de todos os dados e informação prestada pelas autoridades por sexo e idade; b) Redução de 
número de casos de violência baseada no género durante as emergências em pelo menos 50% até 2020; c) 
edução dos índices de discriminação com base no sexo no acesso aos bens de ajuda humanitária nos centros 
de acomodação durante a emergência em pelo menos 80%. 

Os dados oficiais do ciclone Idai publicadas pelo INGC	são descritas como 603 óbitos, 1,642 feridos, 306,221 
famílias e 1,514,662 pessoas. Não foram desagregados os dados por sexo nem idade para melhor se perceber o 
impacto social e económico. Dentro do presente plano estava previsto o estabelecimento de uma unidade de 
Género para garantir a implementação e supervisão das acções levadas a cado pelo INGC para “reduzir a 
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vulnerabilidade das mulheres face aos desastres e mitigar os impactos socioculturais, económicos e políticos 
resultantes das desigualdades de Género de modo a contribuir para a eliminação de todas a formas de 
discriminação contra a mulher promovendo a equidade e a igualdade entre mulheres e homens”. Uma das lições 
aprendidas da resposta ao Idai é a necessidade fundamental da desagregação de dados e a implementação 
geral do Plano Estratégico de Género do INGC. 
 
 
4.6 Terra e Ambiente e Áreas Rurais 

	

A maior parte da população que tem acesso a priopriedade com direitos seguros são os homens. Nas quatro 
províncias, a população agricola com prioriodade ou com direitos de um terreno agrícola em Sofala apenas 
26,32% são mulheres e homens tem 73, 68%. Em Manica apenas 24,56% das mulheres tem acesso a 
propriedade com direitos enquanto os homens têm 75,44%. Em Tete e Zambezia as mulheres têm 25,04% e 
26,60% respectivamente e os homens 74,96% e 73,40%. O acesso a terra em Moçambique é regulado pela lei 
de terra que prevê a cootitulação nos e documentos de uso e aproveitamento de terra, ou seja, acesso ao DUAT. 
Nos relatórios de ações de Redes de Mulheres das 4 províncias afetadas pelo ciclone, esta referido que “a 
maioria das mulheres não tem DUAT e as que suas famílias tem DUAT seus não constam. O não possuir e não 
constar o nome da mulher no DUAT, constituem impedimentos que colocam a mulher mais vulnerável sobre a 
posse de terra. 

 
Pós-ciclone, com a deslocação das famílias para os centros de acolhimento ou áreas mais seguras, surge a 
oportunidade para de usurpação de terras. Pós ciclone, uma estratégia adoptada para as famílias assegurarem 
suas terras e património, elas escolheram separar-se, ficando as mulheres e crianças mais jovens em centros 
coletivos, enquanto que os homens regressavam à aldeia de origem para proteger as suas terras. 
Inadvertidamente foi causado o aumentando os riscos de protecção enfrentados por mulheres e crianças e 
também a contribuição para aprofundamento preconceitos sobre papeis sociais. Para as famílias chefiadas 
mulheres que não têm homens para proteger as suas terras, com a perda de documentação de identificação, 
estas estão em maior risco de perderam as suas terras e bens. Sem posses, meios de subsistência, fraco 
acesso a serviços e marginalização contribuem para o aumento da feminização da pobreza.  
 

5.  Necessidades de Recuperação e Estratégia por Sector 
  
  
5.1  Necessidades de Recuperação e Priorização 
	
Violência Baseada no Género 
 
A prevenção da violência baseada no género, bem como a assistência a vitimas é fundamental para o bem estar 
físico e emocional das mulheres e das raparigas para que elas participem na vida social, económica e politica.  
As estratégias de recuperação incluem; 
 

• A reabilitação dos Gabinetes e Secções de atendimento a vitima de violência 
• Campanhas de conscientização sobre a violência, assedio sexual nas escolas, casamentos prematuros 

e forçados 
• A formação dos quadros do Governo e de organizações da sociedade civil sobre o atendimento 

integrado às mulheres e raparigas vitimas de violência 
  



14	

Meios de Subsistência & Participação Económica e Politica 

É critico assegurar os meios de subsistência das mulheres nesta fase de recuperação e restauração. Os diversos 
sectores têm uma oportunidade incomparável e devem prestar atenção minuciosa na participação e inclusão da 
mulher para um balanço de género mais equitativo. Atenção particular deve ser prestada a mulheres e mulheres 
chefes de família na reposição de recursos, criação de empregos temporários, infraestruturas que facilitam a 
participação da mulher na vida social e económica e tomada de decisões sobre recursos comunitários. 

Olhando para o sector informal dos pequenos negócios, as estratégias para assegurar os meios de subsistência 
das mulheres incluem; 

• Apoio aos grupos de mulheres cuidadoras no TARV
• Aquisição de equipamento agrícola colectivo geridos por grupos de mulheres
• Reposição de balneários públicos para mulheres e raparigas (curto prazo)
• Reposição de fornos comunitários para a produção de produtos derivados de argila e fundo para

serviços de latoaria (carvão)
• Reposição de kits de produtos para mulheres empreendedoras especialmente no sector informal

incluindo promoção de e apoio para registo da actividade económica no âmbito de BBB
• Fundo de advocacia para grupos e redes de mulheres para a inclusão de mulheres e raparigas de base

comunitária no acesso a actividades económicas e politicas
• Apoio a iniciativas económicas locais geridas por grupos/ redes de mulheres de base comunitária
• Priorização da titulação conjunta assegurando a inclusão do nome da mulher nos documentos de posse

de terra
• Priorização dos documentos de identificação para os agregados vulneráveis chefiados por mulheres,

raparigas e idosos (F/M)

!USD!
!Danos! !Perdas! !Necessidades!

Violência!Baseada!!no!Genero
Reabilitação+do+Gabinete+integrado+de+atendimento+a+vitimas+de+violência 9+292+800+++++++++++++ 10+686+720+++++++++++ 166+980,0+++++++++++++

Reabilitação+das+Secções+de+atendimento+a+vitimas+de+violência+e+das+ 136+294+499+++++++++ 156+738+674+++++++++ 2+449+042,0++++++++++

Campanhas+de+conscientização+sobre+violencia 10+840+100+++++++++++ 169+377,0+++++++++++++

Campanhas+contra+assedio+sexual+nas+escolas+ 10+840+100+++++++++++ 169+377,0+++++++++++++

Campanhas+contra+casamentos+prematuros+e+forcados+(nas+escolas+e+nas+
comunidades)

10+840+100+++++++++++ 169+377,0+++++++++++++

Capacitação+de+quadros+do+governo+e+de+organizacoes+da+sociedade+civil+
sobre+atendimento+integrado+as+mulheres+e+raparigas+vitimas+de+violência+(10+
distritos)

32+000+000+++++++++++ 500+000,0+++++++++++++

Sub7total 145!587!299!!!!!!!!! 231!945!694!!!!!!!!! 3!624!153,0!!!!!!!!!!

Lista!detalhada!de!necessidades !Meticais!
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Apoio Psicossocial para Mulheres 
 
As mulheres têm um papel social e cultural de cuidadoras. Contudo, os efeitos do ciclone Idai afectaram as 
mulheres também não só na perda de bens, mas emocionalmente na perda de familiares, ferimentos e o trauma 
psicológico do desastre. Para elas voltarem a desempenhar os seus papeis, as suas tarefas e responsabilidade 
elas precisam de apoio emocional e bem-estar. Através de redes de apoio psicossocial, pretende-se; 

• Estabelecer um fundo para assegurar os grupos de mulheres cuidadoras e redes de mulheres tenham 
apoio psicossocial para as mulheres afectadas 

• Reactivar o sistema de apoio psicossocial institucional e comunidade através dos serviços de estudantes 
de psicologia a serem geridos por grupos e redes de mulheres 

• Prestar apoio psicossocial para parteiras comunitárias, enfermeiras, professoras e cuidadoras 
comunitárias e policias (sexo feminino) 

 

Sub$total 145,587,299,,,,,,, 210,107,599,,,,,,, 3,624,153,0,,,,,,,,
USD

,Danos, ,Perdas, ,Necessidades,
Meios,de,Subsistência !!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!

Apoio!aos!grupos!de!mulheres!cuidadoras!no!TARV 704!000!!!!!!!!!!!!!! 704!000!!!!!!!!!!!!!! 11!000,0!!!!!!!!!!!!!

Aquisição!de!equipamento!agrícola!collectivo!geridos!por!grupos!de!
mulheres

10!250!000!!!!!!!!! 10!250!000!!!!!!!!! 160!156,0!!!!!!!!!!!

Reposição!de!balneários!públicos!para!mulheres!e!raparigas!(curto!
prazo)

20!137!728!!!!!!!!! 20!137!728!!!!!!!!! 314!652,0!!!!!!!!!!!

Reposição!de!fornos!comunitários!para!a!produção!de!produtos!
derivados!de!agila

190!000!!!!!!!!!!!!!! 190!000!!!!!!!!!!!!!! 2!969,0!!!!!!!!!!!!!!!

Fundo!para!serviços!de!latoaria!(carvão) 38!000!!!!!!!!!!!!!!!! 38!000!!!!!!!!!!!!!!!! 594,0!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Reposição!de!kits!de!produtos!para!mulheres!empreendedoras!
especialmente!no!sector!informal!incluindo!promocao!de!e!apoio!para!
registo!da!actividade!economica!no!ambito!de!BBB

18!000!000!!!!!!!!! 18!000!000!!!!!!!!! 281!250,0!!!!!!!!!!!

Sub$total 48,577,728,,,,,,,,, 742,000,,,,,,,,,,,,,, 49,319,728,,,,,,,,, 770,621,,,,,,,,,,,,,,
USD

,Danos, ,Perdas, ,Necessidades,
Participação,económica,e,política !!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!

Fundo!de!advocacia!para!grupos!e!redes!de!mulheres!para!a!inclusão!
de!mulheres!e!raparigas!de!base!comunitaria!no!acesso!a!actividades!
economicas!e!politicas!(4!provincias)

800!000!!!!!!!!!!!!!! 12!500,0!!!!!!!!!!!!!

Apoio!a!iniciativas!económicas!locais!geridas!por!grupos/!redes!de!
mulheres!de!base!comunitaria

43!200!000!!!!!!!!! 43!200!000!!!!!!!!! 675!000,0!!!!!!!!!!!

Priorização!da!titulação!conjunta!assegurando!a!inclusao!do!nome!da!
mulher!nos!documentos!de!posse!de!terra

25!000!000!!!!!!!!! 25!000!000!!!!!!!!! 390!625,0!!!!!!!!!!!

Priorização!dos!documentos!de!identificação!para!os!agregados!
vulneraveis!chefiados!por!mulheres,!raparigas!e!idosos!(F/M)

7!513!500!!!!!!!!!!! 7!513!500!!!!!!!!!!! 117!398,0!!!!!!!!!!!

" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 75,713,500,,,,,,,,, 76,513,500,,,,,,,,, 1,195,523,,,,,,,,,,,

,Meticais,
Lista,detalhada,de,necessidades

,Meticais,
Lista,detalhada,de,necessidades

! """""""""""""""""""""" 75#713#500######### 76#513#500######### 1#195#523###########
USD

#Danos# #Perdas# #Necessidades#
Apoio#Psicossocial#para#Mulheres """""""""""""""""!""""

Fundo"para"assegurar"os"grupos"de"mulheres"cuidadoras"e"redes"de"
mulheres"no"apoio"psicosocial"para"as"mulheres"afectadas

100"000"""""""""""""" 1"563,0"""""""""""""""

Reactivação"do"sistema"de"apoio"psicosocial"institucional"e"
comunidade"atravez"dos"servicos"de"estudantes"de"psicologia"a"serem"
geridos"por"grupos"e"redes"de"mulheres

100"000"""""""""""""" 100"000"""""""""""""" 1"563,0"""""""""""""""

Apoio"psicossocial"para"parteiras"comunitarias,"enfermeiras,"
professoras"e"cuidadoras"comunitarias"e"policias"(sexo"feminino)

80"000"""""""""""""""" 1"250,0"""""""""""""""

Sub?total 100#000############## 280#000############## 4#376,0###############

#Meticais#
Lista#detalhada#de#necessidades



	

16	
	

 
 
5.2 Tabela de Iniciativas e Custos de Recuperação de Curto, Médio e Longo Prazo (moeda local e USD)  
  
 
  Item  Prioridade  

(1 a 5)  
Descrição  Custo  

Moeda local  USD  
Termo curto  Reabilitação dos Gabinetes e Secções de atendimento a 

vitima de violência 
1    145 587 299 2 274 802  

Apoio aos grupos de mulheres cuidadoras no TARV 1    704 000 11 000  
Priorização dos documentos de identificação para os 
agregados vulneráveis chefiados por mulheres, raparigas e 
idosos (F/M) 

1  7 513 500 117 398 

Reactivação do sistema de apoio psicossocial institucional e 
comunidade através dos serviços de estudantes de psicologia 
a serem geridos por grupos e redes de mulher 

1  100 000 1 563 

Fundo para assegurar os grupos de mulheres cuidadoras e 
redes de mulheres no apoio psicossocial para as mulheres 
afectadas 

1  100 000 1 563 

Apoio psicossocial para parteiras comunitárias, enfermeiras, 
professoras e cuidadoras comunitárias e policias (sexo 
feminino) 

1  80 000 1 250 

Campanhas de conscientização sobre a violência, assedio 
sexual nas escolas, casamentos prematuros e forcados 

2  16 260 150  254 065 

A formação dos quadros do Governo e de organizações da 
sociedade civil sobre o atendimento integrado as mulheres e 
raparigas vitimas de violência 

2  32 000 000 500 000 

Fundo de advocacia para grupos e redes de mulheres para a 
inclusão de mulheres e raparigas de base comunitária no 
acesso a actividades económicas e politicas  

2  800 000 12 500 

Reposição de kits de produtos para mulheres 
empreendedoras especialmente no sector informal incluindo 
promoção de e apoio para registo da actividade económica no 
âmbito de BBB 

3  18 000 000 281 250 

Apoio a iniciativas económicas locais geridas por grupos/ 
redes de mulheres de base comunitária 

3  43 200 000 675 000 

Termo médio  Campanhas de conscientização sobre a violência, assedio 
sexual nas escolas, casamentos prematuros e forcados 

1   16 260 150  254 065  

Priorização da titulação conjunta assegurando a inclusão do 
nome da mulher nos documentos de posse de terra 

1  25 000 000 390 625 

Reposição de balneários públicos para mulheres e raparigas 
(curto prazo) 

1  20 137 728 314 652 

Fundo de advocacia para grupos e redes de mulheres para a 
inclusão de mulheres e raparigas de base comunitária no 
acesso a actividades económicas e politicas  

2  100 000 1 563 

Aquisição de equipamento agrícola colectivo geridos por 
grupos de mulheres 

2   10 250 000  160 156  

  
 
5.3  Arranjos de Implementação  
  
  
Para a implementação destas acções, calculam-se a realizações através dos vários sectores e unidades de 
intervenções para atendimento e empoderamento das mulheres nos níveis comunitários e institucionais. Os 
níveis comunitários, constituirão sinergias com as instituições, promovendo respostas coletivas entre as acções 
de nível de base, como denúncias de violência, o encaminhamento da denúncia, empoderamento económico e o 
apoio pisco social. Neste sentido os grupos de mulheres e redes de mulheres de base comunitária, movimentos 
de mulheres das áreas afectadas constituirão se a maior força para alavançar este processo. A nível 
institucional, o Ministério da Mulheres e Accão Social, as agências de cooperação que se lidam com assuntos de 
mulheres, a ONU Mulheres e outras e outros parceiros, irão articular o processo de implementação.    
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1. Orçamento global, sector Género  
  
  
 
  
																																																													
i	Famílias	chefiadas	por	de	idades	12	a	24	anos,	Sofala	78,4%	chefiados	por	raparigas,	21,6%	por	rapazes,	Manica	65,9	%	raparigas	e	43,1%	rapazes,	Tete	
76,7	%por	raparigas	e	23,3%	rapazes,	Zambezia	74,4	%	raparigas		e	27,6%	rapazes	de	idades	12	a	14	anos(	INE	Homens	e	mulheres	-2014)			
ii	A	media	foi	calculada	em	função	de	%	de	estradas	terciarias	de	Sofala	36,2%,	Manica	39,3%,	Tete	26,5%,	ZBZ	38,8%		
iii	GMPIS-Grupo	de	Mulheres	de	partilha	de	Ideais	de	Sofala,	um	movimento	de	mulheres	que	articula	acções	de	solidariedade		e	empoderamento	das	
mulheres	em	Sofala-	realizou	uma	assembleia		sobre	emergência	e	recuperação	do	ciclone	Idai	em	5	de	Abril	de	2019	e	produziu	uma	declaração	das	
mulheres	.	
iv	IDAI-ponto	de	Situação	4	de	Abril	de	2019.			
v	Esta	media	de	mulheres	em	tratamento	TARV,	Sofala	71,2	%	mulheres,	Manica	68,2%	mulheres,	Tete	67%	mulheres,	Zambézia	71%	mulheres	com	a	
media	de	69,6%	
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1.Resumo

Para	os	propósitos	da	Avaliação	de	Necessidades	Pós-Desastre,	o	presente	capítulo	aborda	
os	 danos	 e	 perdas	 da	 governação	 pública	 para	 o	 Governo	 de	 Moçambique	 (GoM),	 com	
vistas	a	manter	(1)	o	prosseguimento	dos	processos	políticos	que	visam	a	consolidação	da	
democracia	 e	 estabilidade1;	 (2)	 o	 pleno	 funcionamento	 da	 governação	 descentralizada,	
incluindo	 serviços	 e	 acesso	 à	 justiça2;	 e	 (3)	 a	manutenção	 do	 Estado	 de	 Direito	 e	 ordem	
pública	nas	zonas	afectadas.		

A	capacidade	do	GoM	de	manter	seus	compromissos	políticos	e	económicos	de	governação	
bem	como	liderar	o	trabalho	de	recuperação	após	a	passagem	do	ciclone	foi	severamente	
afetada	por	danos	à	infraestrutura,	equipamentos	e	materiais,	bem	como	a	perda	e	danos	
de	registros	e	arquivos	importantes	para	a	manutenção	do	sistema	judiciário,	penitenciário	
e	tribunais.			

O	 presente	 estudo	 foi	 efetuado	 com	 base	 no	 impacto	 do	 Ciclone	 Idai	 no	 que	 concerne	
danos,	perdas	e	necessidades,	e	em	dados	 sobre	as	 infraestruturas	e	equipamentos	auto-
relatados	e	 informações	 fornecidas	pelo	Ministérios	da	 Justiça,	Assuntos	Constitucionais	e	
Religiosos	(MJCR),	do	Interior	(MINT),	da	Administração	Estatal	e	Função	Pública	(MAEFP).	O	
custo	estimado	dos	danos	às	estruturas	e	equipamentos	governamentais	estão	orçadas	em	
cerca	de	760,904,545.71	Meticais	(MT),	equivalentes	a	11,889,133.53	Dólares	(USD)3.		

Entretanto,	 as	 estimativas	 são	 conservadoras	 e	 não	 levam	 em	 conta	 (a)	 a	 atual	 crise	
económica	do	país	(e	os	fundos	insuficientes	do	orçamento	anual)	e	nem	(b)	a	capacidade	
financeira	e	 técnica	adicional	necessária	para	 implementar	programas	de	 recuperação4.	O	
escopo	do	estudo	também	não	incluiu	o	aumento	das	despesas	incorridas	em	assistência	e	
atividades	de	recuperação	também	ficaram	fora	do	escopo	dessa	pesquisa5.	Devido	a	esta	
lacuna,	recomenda-se	que	na	fase	de	implementação	de	ações	de	recuperação	pós	Idai,	seja	
realizado	 um	 estudo	 de	 base,	 que	 integre	 perspetivas	 de	 género	 e	 de	 sensibilidade	 à	
conflitos,	 a	 ser	 usado	 como	 referência	 nos	 processos	 de	 monitoria	 de	 implementação	 e	
avaliação.	

O	 GoM	 reconhece	 o	 importante	 papel	 dos	 governos	 nacionais	 e	 locais	 na	 recuperação	 e	
reconstrução	pós-ciclone	Idai	em	termos	de:	(1)	assegurar	o	engajamento	participativo	das	
comunidades	 locais	 e	 sociedade	 civil	 em	 todo	 o	 processo	 de	 reconstrução;	 (2)	 apoiar	 a	
transparência	 e	 a	prestação	de	 contas	na	utilização	de	 fundos	para	 recuperação;	 (3)	 criar	
sistemas	e	infraestruturas	de	diálogo	e	mediação	para	que	possíveis	divergências	e	queixas	
possam	ser	resolvidas;	(4)	integrar	perspetivas	de	género	e	apoiar	a	participação	de	grupos	
que	 estejam	 política	 e	 economicamente	 às	 margens	 da	 sociedade;	 e	 (5)	 integrar	 a	

1	Nomeadamente	o	processo	de	eleições	gerais,	legislativas	e	para	assembleias	provinciais	a	serem	realizadas	em	outubro,	
o novo	pacote	de	descentralização	e	desmobilização	e	reintegração	dos	ex-combatentes	da	Renamo,	este	capítulo	incluirá
também	o	impacto	do	Idai	sobre	o	STAE,	assim	como	breve	analise	da	paz	e	redução	de	conflicto.	
2	Analisa-se	o	impacto	do	ciclone	Idai	sobre	as	funções	a	nível	descentralizado	dos.
3	Ao	câmbio	de	64,00MT/1	USD.
4	Essa	análise	é	está	incluída	nos	diversos	impactos	económicos	presentes	em	outros	capítulos	dessa	avaliação.
5	 Em	 caso	 de	 visitas	 de	 campo,	 as	 mesmas	 foram	 realizadas	 por	 cada	 um	 dos	 ministérios.	 Em	 complemento	 do
levantamento	 realizado	 por	 essas	 entidades,	 seguiram-se	 entrevistas	 e	 coletas	 de	 dados	 secundários	 que	 foram
triangulados	por	meio	de	métodos	interpretativo	e	qualitativo.
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reconstrução	aos	planos	 e	orçamentos	 anuais	 do	 governo.	Além	disso,	 o	 governo	 terá	de	
reforçar	suas	capacidades	com	conhecimentos	técnicos	para	apoiar	seu	papel	no	processo	
de	recuperação.		
	
2.Contexto	Pré-Ciclone	
	

Moçambique	 é	 uma	 república	 democrática	 com	 um	 parlamento	 unicameral	 conhecido	
como	a	Assembleia	da	República.	O	chefe	de	Estado	e	Governo	é	o	presidente,	que	é	eleito	
diretamente	por	 sufrágio	universal.	A	Assembleia	da	República	 tem	250	membros,	eleitos	
para	 servir	 um	 prazo	 de	 cinco	 anos.	 Desde	 2014,	 39.6%	 de	 membros	 da	 Assembleia	 da	
República	 	 são	 mulheres.	 	 O	 presidente	 nomeia	 o	 primeiro-ministro	 e	 um	 conselho	 de	
ministros	 (o	 gabinete).	 Moçambique	 tem	 11	 províncias	 administrativas,	 uma	 das	 quais	
consiste	na	capital	Maputo.	As	províncias	são	divididas	ainda	em	154	distritos	e	407	divisões	
administrativas,	englobando	localidades	menores	e	aldeias	agregadas	(povoações).	

No	 que	 concerne	 ao	 contexto	 da	 governação	 antes	 da	 passagem	 do	 Ciclone	 Idai,	 é	 de	
referir-se	que	o	calendário	de	2019	apresenta	processos	vitais	para	a	estabilidade	do	país,	
nomeadamente,	 as	 eleições	 gerais	 de	 outubro,	 o	 novo	 pacote	 de	 descentralização	
resultante	 dos	 acordos	 de	 Paz	 entre	 o	 Governo	 e	 a	 Renamo,	 e	 a	 Desmobilização,	
Desarmamento	e	Reintegração	(DDR).	O	alcance	nacional	dos	três	processos,	bem	como	os	
prazos	estabelecidos	para	a	sua	consecução	faz	dos	mesmos	especialmente	sensíveis.	Além	
disso,	esses	mesmos	constituem	talvez	os	mais	importantes	passos	para	a	consolidação	da	
democracia	e	paz	moçambicana.		

As	 eleições	 gerais	 de	 outubro	 elegerão	 o	 Presidente	 da	 República,	 os	 membros	 da	
Assembleia	da	República	e,	pela	primeira	vez,	os	governadores	de	10	províncias,	que	serão	
indicados	 a	 partir	 das	 listas	 para	 as	 eleições	 para	 as	 Assembleias	 Provinciais.	 	 O	 governo	
dispunha	de	cerca	de	40%	dos	97	milhões	de	dólares	orçados	para	as	eleições	de	2019,	o	
que	 constitui	 um	 risco	 para	 a	 sua	 consecução	 de	 forma	 segura	 e	 uniforme	 em	 todas	 as	
províncias.	 As	 referidas	 eleições	 estão	 também	 intrinsecamente	 ligadas	 aos	 outros	 dois	
processos:	 o	 novo	 pacote	 de	 descentralização	 e	 a	 DDR.	 Isso	 deve-se	 ao	 facto	 de	 que	 as	
negociações	 de	 paz	 entre	 os	 representantes	 do	 Governo	 e	 da	 RENAMO	 preverem	 a	
aprovação	 do	 pacote	 da	 descentralização	 e	 a	 finalização	 da	 DDR	 antes	 das	 eleições	 de	
outubro.	Portanto,	qualquer	avaliação	do	sector	de	governação	 tem	de	 levar	em	conta	as	
ramificações	 políticas	 e	 económicas	 decorrentes	 dos	 eventuais	 atrasos	 que	 possam	 vir	 a	
acontecer	com	esses	processos.		

Os	Órgãos	Eleitorais	já	tinham	formulado	toda	a	logística	organizativa	do	processo	levando	
em	conta	a	realidade	do	País	a	todos	os	níveis.	O	calendário	eleitoral	já	tinha	sido	aprovado	
e	disseminado.	Os	 locais	de	votação	 já	 tinham	sido	 identificados,	 assim	como	os	 recursos	
necessários	 para	 sua	 adequação,	 como	 sejam	 a	 nível	 de	 espaço	 físico	 como	 aquisição	 de	
equipamento.		

O	sector	da	justiça	funcionava	de	forma	regular	e	permanente	e	desempenhava	os	serviços	
de	 registo	 de	 cidadãos	 (incluive	 o	 sistema	 de	 estatísticas	 vitais),	 assistência	 e	 patrocínio	
jurídico,	 serviços	 correcionais.	 Mesmo	 assim,	 o	 sector	 enfrentava	 desafios	 para	 o	 seu	
funcionamento	 cabal	 que	 incluiam,	 presença	 insuficiente	de	 instituições	de	 justiça	 a	 nivel	
descentralizado,	infraestruturas	dispersas	e	insuficientes,	escassez	de	equipamento,	número	
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reduzido	 de	 magistrados	 judiciais	 e	 públicos,	 superlotação	 de	 cadeias	 e	 fraco	 acesso	 do	
cidadão	aos	serviços	de	assistência	jurídica	e	patrocínio	judiciário.	Seu	desempenho	para	o	
ano	 2018,	 indicou	 que	 86.80%	 dos	 casos	 criminais	 tinham	 sido	 julgados	 e	 esclarecidos,	
39.36%	da	população	era	portadora	de	Bilhete	de	Identidade	Biométrico	e	apenas	29%	de	
crianças	 se	 tinham	 beneficiado	 do	 registo	 de	 nascimento	 (Ministério	 de	 Economia	 e	
Finanças,	2019).	

A	Polícia	e	função	publica	e	administração	local	desempenhavam	também	suas	funções	de	
forma	 regular	 e	 permanente	 até	 ao	 momento	 do	 desastre	 Idai.	 Os	 desafios	 para	 seu	
funcionamento	não	diferiam	muito	da	de	outras	instituições	do	Governação.		

3. Efeitos	e	Custos	do	Ciclone	Idai

Os	efeitos	do	Ciclone	 Idai	no	sector	da	Governação	 foram	severos6.	O	total	de	danos,	nos	
levantamentos	 possíveis	 nas	 quatro	 províncias	 situaram-se	 nos	 760,904,545.71	Meticais,	
correspondentes	 a	 USD	 11,889,133.53.	 Entretanto,	 para	 além	 do	 impacto	 sobre	 a	
infraestrutura	verificou-se	um	impacto	direto	na	prestação	de	serviços.		

Danos	

(Meticais	-	MZN)	

Total	
Província	 USD	

Manica	 21,191,251.00	 331,133.3	
Sofala	 647,791,413.71	 10,121,740.84	
Tete	 82,120,000.00	 1,283,125.00	

Zambézia	 9,801,881.07	 153,154.39	
TOTAL	 760,904,545.71	 11,889,133.53	

3.1.	Eleições,	Diálogos	de	Paz	e	Descentralização		

Devido	a	passagem	do	ciclone	Idai,	o	Governo	aprovou	o	adiamento,	por	15	dias,	do	início	
do	 recenseamento	 eleitoral,	 tendo	 mantido	 inalterada	 a	 data	 das	 eleições.	 O	
recenseamento	eleitoral	é	uma	das	primeiras	e	mais	importantes	activitidades	no	calendário	
eleitoral	e	tem	um	papel	extremamente	 importante	para	a	 integridade	e	transparência	do	
sufrágio	bem	como	a	legitimidade	da	estabilidade	política	e	democrática	de	um	País.	

Apesar	dos	esforços	do	órgão	de	administração	eleitoral	STAE	em	tentar	abrir	7700	postos	
de	 recenseamento	 no	 País	 e	 envolver	 mais	 de	 5,000	 brigadas,	 as	 zonas	 afectadas	 pelo	
ciclone	têm	registado	atrasos	e	problemas	logísticos,	principalmente	em	Sofala.	O	escritório	
e	o	equipamento	do	STAE	nas	províncias	afetadas	foram	danificados.			

3.2.	Justiça	e	segurança	pública	
No	 sector	 da	 justiça	 todos	 os	 serviços	 foram	 afectados,	 com	 registo	 de	 danos	 em	
infraestruturas,	 equipamentos,	 mobiliários,	 arquivos,	 culturas	 diversas	 e	 animais	 dos	
centros	penitenciários.	A	Província	de	Sofala	 foi	a	que	registou	maior	volume	de	perdas	e	

6	Vide	os	anexos	para	mais	detalhes	
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danos	 seguida	 de	Manica,	 em	 cerca	 de	 93%	 e	 5%	 respectivamente.	 Os	 sub-sectores	 que	
registaram	 um	 maior	 volume	 de	 perdas	 e	 danos	 foram	 o	 Penitenciário	 e	 os	 Registos	 e	
Notariado.	 No	 que	 se	 refere	 ao	 impacto	 financeiro,	 as	 infraestruturas	 são	 as	 que	
apresentam	 um	 maior	 peso,	 onde	 voltam	 a	 destacar-se	 os	 Registos	 e	 Notariado	 e	 área	
Penitenciária.	Por	exemplo,	o	sector	 foi	obrigado	a	transferir	a	documentação	para	outras	
zonas	 aparentemente	mais	 seguras	 (mas	 que	 neste	momento	 encontram-se	 também	 em	
sério	 risco	devido	a	 ameaça	de	queda	da	outra	 infrestrutura).	 Com	 referência	 a	perda	de	
documentação	 por	 parte	 da	 população	 afectada,	 o	MJCR	 está	 a	 organizar	 campanhas	 de	
registos	 de	 Nascimento	 gratuíto	 como	 uma	 intervenção	 prioritária.	 Com	 relação	 a	
população	 reclusória,	 o	 sector	 procedeu	 a	 transferência	 de	 reclusos	 de	 penitenciárias	 de	
zonas	 muito	 afectadas	 para	 locais	 mais	 seguros.	 Devido	 a	 situação	 de	 superlotação	 de	
cadeias	 que	 caracterizam	 este	 sector	 em	 Moçambique,	 o	 sector	 procura	 soluções	 para	
garantir	o	respeito	mínimo	de	tratamento	de	reclusos	assim	de	seus	direitos	mais	básicos.		

Com	 relação	 a	 ordem	 pública	 e	 segurança,	 houve	 um	 aumento	 consideravel	 de	
criminalidade,	assaltos,	assim	como	episódios	de	violações.	A	seguranca	e	 integridade	não	
se	 limitou	 apenas	 a	 pessoas,	 mas	 atingiu	 também	 a	 documentação,	 em	 virtude	 da	
destruição	de	infraestruturas.		

É	 importante	 calcular	 as	 perdas	 relacionadas	 aos	 documentos	 de	 identidade	 e	 outros	
documentos	legais	das	famílias	que	as	perderam,	dado	que	é	indispensável	a	sua	reposição,		
por	 forma	 a	 assegurar	 a	 sua	 participação	 no	 acto	 eleitoral,	 assim	 como	 na	 fase	 de	
reassentamento.	O	grupo	que	estava	a	cargo	da	análise	do	sector	habitação	estimou	este		
como	correspondente	a	perdas	no	valor	total	de	304,051,548.16	Meticais,	correspondentes	
a	US$	4,705,805.44.	 Para	evitar	 a	duplicação	no	exercício	PDNA,	este	 custo	adicional	que	
deverá	ser	coberto,	está	registado	neste	relatório		

Perdas 

 (Meticais - MZN) 

Perdas 
Total em 4 
Províncias 

USD 

TOTAL 304,051,548.16 4,705,805.44 

Administração	Estatal	e	Função	Pública	
Segundo	o	MAEFP	(2019),	devido	ao	efeito	do	ciclone,	grande	parte	de	suas	infraestruturas	
ainda	 não	 se	 encontram	 a	 funcionar	 plenamente	 devido	 a	 destruição	 de	 edifícios	 onde	
funcionam	 os	 serviços	 técnicos	 e	 administrativos.	 Portanto,	 o	 ciclone	 IDAI	 agravou	 a	
situação	ao	afectar	o	funcionamento	permanente	e	regular	dos	serviços	da	área	da	função	
pública	 e	 administração	 local	 do	 Estado	 na	 província,	 distrito,	 posto	 administrativo	 e	
localidade	(MAEFP,	2019).		

4. Necessidades	de	Recuperação	e	Estratégia	de	Implementação
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Dada	 a	 magnitude	 da	 destruição	 e	 perdas	 provocadas	 pelo	 Ciclone	 Idai,	 o	 Governo	 de	
Moçambique	 não	 dispõe	 da	 capacidade	 financeira	 ou	 de	 pessoal	 para	 responder	
cabalmente	 aos	 desafios	 apresentados.	 Às	 iniciais	 dificuldades,	 adiciona-se	 também	 as	
sensibilidades	políticas	do	ano	corrente,	além	da	possibilidade	de	intensificação	de	conflitos	
e	disputas	pré-existentes	em	diferentes	localidades.	Algumas	áreas	da	reconstrução	lidarão	
com	questões	especificamente	sensíveis	–	tais	como	o	acesso	à	justiça,	o	acesso	à	terra,	os	
processos	de	auscultação	dos	cidadãos,	o	acesso	aos	serviços	básicos	e	a	ordem	e	segurança	
pública.		

Para	 tal,	 é	necessário	o	envolvimento	da	população	na	planificação	e	 implementação	dos	
projetos,	 bem	 como	 na	 criação	 de	 comitês	 de	 monitoria	 dos	 mesmos.	 	 Por	 isso,	 faz-se	
necessário	 que	 a	 reconstrução	 seja	 levada	 a	 cabo	 de	 maneira	 que	 haja	 diálogo	 nas	
comunidades,	 que	 se	 incluam	grupos	historicamente	 excluídos	 (como	mulheres,	 jovens,	 e	
menorias	 étnicas,	 religiosas	 e	 de	 género)	 e	 que	 se	 priorize	 a	 gestão	 e	 monitoria	
participativa.		

O	custo	das	necessidades	de	reconstrução	foi	calculada	com	base	no	acréscimo	de	15%	do	
valor	 dos	 danos.	 Assim,	 este	 ficou	 orçado	 em	 1,179,091,775.73	 (Meticais)	 e	 em	 US$	
18,378,307.74	

Matriz	de	Necessidades	

Província	 Danos	(MZN)	 Perdas	(MZN)	 Necessidades	
(MZ)	

Danos	US$	 Perdas	
(US$)	

Necessidades	
US$	

Manica	 21,191,251.0	 0	 24,369,938.65	 331,133.30	 0	 380,780.00	
Sofala	 647,791,413.71	 0	 744,960.125.77	 10,121,740.84	 0	 11,640,001.00	
Tete	 82,120,000.00	 0	 94,438,000	 1,283,125.00	 0	 1,475,593.75	
Zambézia	 9,801,881.07	 0	 11,272,163.15	 153,154.39	 0	 176,127.55	
Reposição	
de	
documentos	
legais	

0	 304,051,548.16	 304,051,548.16	 0	 4,705,805.44	 4,705,805.44	

TOTAL	 760,904,545.71	 304,051,548.16	 1,179,091,775.73	 11,889,153.53	 4,705,805.44	 18,378,309.74	

4.1.	Princípios	e	diretrizes	da	reconstrução	na	área	da	governação	

O	 apoio	 às	 funções	 de	 governança	 no	 período	 pós-desastre	 é	 fundamental	 para	 a	
reconstrução,	recuperação	econômica,	manutenção	da	paz	e	fortalecimento	da	democracia.	
É	também	uma	oportunidade	para	transferir	a	ideia	de	build	back	better	para	a	área	social.	
Quer	dizer,	a	proposta	é	utilizar	a	 reconstrução	para	não	só	melhorar	as	 relações	entre	o	
governo	 e	 a	 sociedade	 civil,	mas	 também	 fortalecer	 a	 capacidade	 do	 estado	 de	 proteger	
seus	cidadãos,	especialmente	aqueles	mais	vulneráveis.	Com	esse	objetivo,	os	princípios	e	
diretrizes	abaixo	guiarão	a	reconstrução	na	área	da	governança:	

• Os	processos	políticos	em	curso	no	ano	de	2019	e	que	tem	central	importância	para
o fortalecimento	 da	 democracia	 moçambicana	 devem	 ser	 priorizados.	 Esforços



6	
	

financeiros,	 técnicos,	 e	 de	 infraestrutura	 podem	 ser	 disponibilizados	 para	 as	
eleições,	a	descentralização	e	os	diálogos	de	paz;	

• A	 reconstrução	 na	 área	 da	 governação	 deve	 visar	 a	 paz	 e	 segurança	 de	 toda	 a	
população,	 especialmente	 dos	 setores	 mais	 vulneráveis	 à	 exploração	 e	 exclusão	
sexual.	Toda	implementação	será	acompanhada	de	um	plano	integrado	de	género	e	
de	 coesão	 social.	 É	 previsto	 que	 se	 haja	 a	 expansão	 do	 patrulhamento	 em	
colaboração	 com	 a	 população	 para	 lidar	 com	 questões	 de	 violência	 de	 género	 e	
controlar	trafico	humano	e	trabalho	infantil;	

• O	 fortalecimento	 da	 capacidade	 de	 coordenação,	 participação	 e	 distribuição	 de	
igualitária	 e	 equitativa	 de	 recursos	 e	 oportunidades	 para	 diferentes	 setores	 da	
população;		

• Os	 serviços	 emergenciais	 para	 as	 populações	 mais	 vulneráveis	 e	 seu	 acesso	 aos	
tribunais,	à	justiça	e	direitos,	bem	como	aqueles	referentes	à	provisão	de	segurança	
pública	e	salvamento	devem	ser	priorizados	nos	primeiros	meses	da	reconstrução;		

• O	planeamento	da	reconstrução	será	feito	de	forma	participativa	a	abranger	o	sector	
privado,	a	 sociedade	civil	e	o	governo,	e	contará	com	a	criação	de	mecanismos	de	
auscultação,	diálogo	e	mediação	de	conflitos	junto	com	um	sistema	de	comunicação	
para	a	população;		

• A	coordenação	e	a	capacitação	do	pessoal	técnico	ao	nível	nacional,	provincial	e	local	
será	priorizado	 como	objetivo	de	desenvolvimento	das	 capacidades	nacionais	para	
responder	a	calamidades	públicas;		

	
4.2.	Priorização	das	Ações	de	Reconstrução		
	

Área	 Curto	Prazo	
(até	12	meses)	

Médio	Prazo	
(de	12	a	24	meses)	

Longo	Prazo	
(de	24	a	36	meses)	

Coordenação		 • Fortalecimento	do	poder	de	
coordenação	e	apoio	técnico	ao	
Escritório	da	Reconstrução;	

• Promover	análise	participativa	
de	conflito;		

• Contratação	e	treino	de	pessoal	
que	trabalhará	no	nível	
descentralizado	para	o	escritório	
de	reconstrução;	

• Linha	de	base	e	planos	de	
reconstrução	dos	municípios	e	
distritos;		

• Criação	dos	mecanismos	de	
prestação	de	contas;	

• Criar	um	plano	de	comunicações	
para	as	populações	locais;	

• Criação	e	capacitação	de	uma	
unidade	para	a	coordenação	do	
realocação	e	reassentamento;		

• Estabelecimento	de	um	
secretariado	permanente	e	do	
plano	de	fundos	de	contingência	
para	todas	as	áreas	da	
governação;		

• Prover	assistência	técnica	aos	
distritos,	municípios	e	províncias	
em	questões	de	planificação	e	
gestão	financeira.		

• Prover	assistência	técnica	à	
sociedade	civil	para	monitorar	e	
dialogar	com	o	governo;		

• Prover	treinamento	e	
implementação	de	uma	
estruturas	de	mediação	e	
resolução	de	queixas	

• 	Integração	do	
código	de	
planeamento	e	
financiamento;		

Capacitação		 • Linha	de	base	inicial	para	as	
necessidades	adicionais	de	
recursos	humanos;		

• Contratação	imediata	das	

• Avaliação	das	necessidades	de	
planeamento	e	apoio	técnico	e	
revisão	do	plano	de	recursos	
humanos;		

• Implementação	do	
plano	de	longo	
prazo	
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funções	mais	necessárias	nos	
primeiros	meses	da	emergência;	

• Treinamento	de	pessoal	nas
áreas	de	género	e	de
sensibilidade	para	a	paz;

• Capacitação	e	mobilização	da
sociedade	civil	para	a
reconstrução;

• Contratação	e	capacitação	das
forcas	de	manutenção	da
segurança	publica;

• Preparação	para	a	fase	de
resiliência;

• Avaliação	participativa	da
sociedade	civil	e	da	integração
de	género	e	questões	de	paz.

• Avaliação	das	condições	da
segurança	pública	e	planificação
para	os	próximos	anos.

Secretariado	
Técnico	de	
Administração	
eleitoral	

• Campanha	com	vista	a
mobilização	de	fundos	para	as
eleições;

• Compra	imediata	do	material	de
apoio	perdido	nas	cheias;

• Restruturação	emergencial	dos
postos	de	recenseamento;

• Plano	de	mitigação	e	de	risco	de
violência	eleitoral;	

• Contratação	imediata	de	pessoal
de	apoio	para	as	eleições

Ministérios	 • Fazer	a	linha	de	base	da
reconstrução;

• Fazer	estruturas	temporárias
para	os	prédios	do	governo,
incluindo	penitenciárias;

• Arrolar	a	lista	de	equipamentos
perdidos	e	danificados	e	iniciar	a
aquisição	dos	mais	urgentes;

• Instalar	uma	metodologia	de
monitoramento	participativo	da
reconstrução,

• Iniciar	a	restruturação	dos
arquivos	e	registos	nas
províncias;

• Treinar	(e	enviar)	pessoal
técnico	para	apoiar	a
reconstrução	dos	prédios;

• Treinar	funcionários	da
governação	descentralizada
para	lidar	com	a	reconstrução;

• Contratar	os	quadros	adicionais
para	a	reconstrução,

• Reparar	prédios	parcialmente
danificados;

• Reparar	prédios	completamente
danificados	e	reconstruir	prédios
perdidos;

• Comprar	material	e
equipamentos	necessários	para
os	serviços	de	governação;

• Conduzir	uma	auditoria	social	e
participativa	dos	programas	de
reconstrução;

• Restruturar	o	sistema	de	arquivo
do	judiciário,	dos	tribunais,	e	da
polícia	com	bases	de	dados	no
nível	nacional	e	provincial;

• Explorar
mecanismos	de
financiamento	para
atividades	de
mitigação	de
desastres;

• Promover
mecanismos	de
transferência	de
risco	(seguros)
através	do	governo;

• Dar	prioridade	à
resiliência
financeira	das
comunidades

4.3.	Arranjos	de	Implementação	

A	 implementação	 das	 ações	 estará	 sob	 a	 responsabilidade	 do	 secretariado	 do	 Comitê	 de	
Direção	cuja	coordenação	será	feita	pelo	Gabinete	de	Reconstrução	com	o	apoio	técnico	das	
Nações	 Unidas.	 A	 seu	 turno,	 o	 Comitê	 de	 Direção	 será	 formado	 por	 representantes	 dos	
ministérios	 referidos	 aqui,	 a	 sociedade	 civil,	 o	 setor	 privado	 e	 os	 parceiros	 de	
desenvolvimento.	 O	 Comitê	 se	 reunirá	 a	 cada	 três	 meses	 para	 avaliar	 o	 andamento	 do	
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projeto,	 discutir	 riscos	 e	 estratégias,	 aprovar	 os	 estágios	 do	 processo	 e	 acompanhar	 o	
processo	 de	monitoramento	 participativo	 do	 projeto.	 	 Abaixo	 do	 Comitê	 Diretivo	 haverá	
uma	Unidade	 de	 Planeamento,	 Implementação,	 e	Monitoria	 –	 que	 será	 responsável	 pela	
coordenação,	 a	 implementação	 do	 componente	 de	 capacitação	 do	 Gabinete	 de	
Reconstrução,	 Aquisições	 e	 Contratações,	 bem	 como	 salvaguardas	 e	 gerenciamento	
fiduciário.	 Abaixo	 da	 Unidade	 de	 Planificação,	 Implementação,	 e	 Monitoria	 funcionará	
unidade	que	trabalharão	na	implementação	de	cada	componente.		
	
Os	arranjos	de	implementação	propostos	aqui	deverão	ser	acordados	e	coordenados	com	a	
implementação	de	outros	setores	da	reconstrução.	Sua	arquitetura,	dessa	forma,	fica	sujeita	
à	estrutura	que	será	estabelecida	para	abarcar	toda	a	empreitada	da	reconstrução.		
	

	

	
		
5.	Metodologia	de	Avaliação,	Fontes	e	Anexos	
Os	 dados	 apresentados	 nesse	 capítulo	 foram	 coletados	 entre	 os	 dias	 15	 de	Abril	 e	 07	 de	
Maio	por	meio	de	fontes	e	pontos	focais	do	governo	central	com	o	apoio	técnico	das	Nações	
Unidas	 (PNUD).	 Os	 dados	 acerca	 dos	 edifícios	 danificados	 e/ou	 perdidos	 bem	 como	 os	
concernentes	aos	equipamentos	foram	também	recebidos	de	cada	um	dos	ministérios	com	
mandatos	específicos	na	área	da	governação.	É	de	referir-se	que	o	grau	de	granularidade	da	
informação	disponibilizada	diferiu	de	acordo	com	a	capacidade	de	cada	um	dos	ministérios.	
Um	levantamento	sobre	a	situação	pré-ciclone	foi	efectuado	pelo	Ministério	de	Economia	e	
Finanças	e	disponibilizado	para	a	 sua	utilização	neste	estudo.	Um	consultor	 independente	
foi	 contratado	 pelo	 PNUD	 e	 levou	 a	 cabo	 as	 entrevistas	 e	 uma	 análise	 primária	 da	
informação	fornecida	pelas	instituições.	

Para	efeitos	desta	avaliação,	todos	os	edifícios	aqui	citados	são	considerados	parcialmente	
danificados.	 Edifícios	 parcialmente	 danificados	 são	 considerados	 40%	 do	 custo	 de	
reconstrução.	O	custo	de	reconstrução	baseia-se	nos	preços	dados	para	edifícios	avaliados	
por	cada	um	dos	ministérios,	entretanto	a	metodologia	de	custeamento	é	uniforme	entre	as	
instituições.	Isso	não	inclui	equipamentos	para	os	edifícios,	como	equipamentos	de	busca	e	

Comitê	de	Direção	

Unidade	de	
Planificação,	

Implementação	e	
Monitoria	 

Componente	1	
Capacidade	
Insrtucional	

Componente	2	
Reconstrução	de	
Infraestrutura	

Componente	3	
Fortalecimento	da	

Democracia		

Componente	4	 
Acesso	à	servicos	de	

cidadania	
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salvamento	 para	 a	 polícia,	 computadores	 e	móveis,	 entre	 outros	 itens.	O	 dano	 o	 custo	 é	
considerado	15%	menor	do	que	o	custo	de	reconstrução.		

O	 GoM	 reiterou	 publicamente	 a	 importância	 de	 se	 reconstruir	 melhor	 (BBB,	 Build	 Back	
Better)	com	vistas	à	resiliência	climática	na	reconstrução.	Onde	possível	o	princípio	de	BBB	
foi	aplicado	para	apoiar	um	custo	otimizado.	

Entrevistas	
• Eduardo	Oliveira	–	Ministério	do	Interior
• Felisberto	Naife	–	Secretariado	Técnico	de	Administração	Eleitoral
• Plácido	Pereira	–	Ministério	da	Administração	Estatal	e	Função	Pública
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Resumo Avaliação Sectorial de Protecção Social do Ciclone IDAI em 
Moçambique  

 
1. Resumo  
 
Dadas as altas taxas de pobreza pré-existentes nas áreas afectadas, bem como novos factores 
de vulnerabilidade adicionais resultantes do desastre, uma proporção importante da população 
requerá assistência social após as intervenções de assistência humanitária básica em curso, 
para garantir uma recuperação rápida eficaz. Para o efeito, deverão ser activados programas de 
protecção social, dentro do quadro legal e normativo de protecção social nacional existente, para 
assistir os beneficiários que vinham sendo assistidos assim como novos beneficiários, dentro dos 
grupos mais vulneráveis da população afectada pelo desastre. A estratégia foi desenvolvida pelo 
Ministério do Género, Criança e Acção Social (MGCAS), Instituto Nacional de Acção Social 
(INAS) e seus parceiros. O custo para a assistência social de recuperação pós-ciclone Idai das 
populações vulneraveis é de MZM 2,9 mil milhões  (USD 46,6 milhões). 
 
Com o ciclone Idai o sistema de protecção social básica enfrentou diversos constrangimentos, o 
que limitou a prestação de serviços aos beneficiários dos programas de protecção social e à 
alguns dos membros das comunidades que se tornaram mais vulneráveis, como resultado do 
impacto do ciclone, devido à destruição das infraestruturas sociais de atendimento das 
populações vulneráveis (unidades sociais – centros de atendimento e/ou acolhimento de 
crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas com doenças crónicas e 
degenerativas desamparadas: infantários, centros de trânsito, centros de apoio à velhice, centros 
abertos, centros de acolhimento, centros infantis, escolinhas comunitárias, unidades de agro-
processamento de associações de mulheres), revitalizacao de servicos comunitarios e de 
funcionamento dos serviços (escritórios da Direcção Provincial, das Delegações do INAS e do 
SDSMAS).  
 
Mais de 74% das infraestruturas  nas províncias afectadas foram danificadas (totalmente ou 
parcialmente). Sofala foi província mais afectada, com mais de 95% das infraestruturas com 
algum nível de dano. Aproximadamente 25% das unidades avaliadas (Direcção Provincial, 
Delegações do INAS e SDSMAS) tiveram perdas em activos necessários para o funcionamento 
normal dos servicos de assistência social, nomeadamente viaturas, motorizadas, computadores, 
arquivos e o edifício em si.  
 
A área de protecção social necessita igualmente da reabilitação urgente ao nível das infra-
estruturas de acolhimento das pessoas desamparadas (unidades sociais), visto que são serviços 
críticos. Os requisitos de reabilitação das infraestrutura, incluindo a abordagem de reconstrução 
resiliente, considerando espaços de prestação de serviços mais resilientes e acessíveis, está 
orçamentado em cerca de MZM 364,9 milhões (USD 5,7 milhões). 
 
Deste modo, o custo geral para recuperação pós-ciclone Idai na área de acção social é de MZM 
3.264,9 milhões de meticais (USD 51.9 milhões). 
 
2. Contexto Pre- Cyclone e linha de base para o sector  
 
2.1 Contexto e Análise Sectorial Pré-Cyclone 
 



2	

Moçambique é caracterizado por elevados níveis de pobreza, especialmente nas áreas rurais. A 
maioria dos moçambicanos vive abaixo da linha nacional de pobreza. Aquando do último 
Inquérito ao Orçamento Familiar (2014-2015), as taxas de pobreza eram ligeiramente acima da 
média nacional na Zambézia e abaixo da média nacional em Sofala, Manica e Tete. 

A Segurança social básica (assistência social não contributiva) é um dos pilares estabelecidos 
pela Lei de protecção social (Lei 4/2007), juntamente com a segurança social obrigatória e a 
segurança social complementar. A Estratégia Nacional de Segurança Social Básica 2016-2024 
(ENSSB II), define os princípios e metas orientadoras para a assistência social em Moçambique. 
O PQG estabelece que 25 por cento dos agregados familiares vulneráveisdevem ser abrangidos 
por programas básicos de protecção social até 2019 e a Estratégia Nacional do Desenvolvimento 
(ENDE) 2015-2035 indica que 75% dos agregados familiares vulneráveis devem ser abrangidos 
pela protecção social básica até 2035. 

Apesar da protecção social básica em Moçambique receber a menor parcela de recursos em 
comparação com os outros sectores sociais, esta tem tido aumentos significativos das despesas 
ao longo do tempo. O sector de acção social teve uma alocação orçamental de MZM 6,1 mil 
milhões (USD 101 milhões) em 2018, correspondente a cerca de 2% do Orçamento do Estado. 
Tal representa um aumento de cerca de 20% em termos reais, em comparação à dotação 
orçamental de 2017 e um aumento de 63% em relação às despesas. 

Os Programas de protecção social básica em Moçambique incluem: 
• Programa Subsídio Básico Social (PSSB) direccionado à pessoas sem capacidade para o

trabalho: (i) idosos; (ii) as pessoas com deficiência ou doenças crónicas degenerativas; (iii)
as crianças, incluindo 0-2 anos, as famílias chefiadas por crianças, crianças órfãs que vivem
em famílias pobres e vulneráveis.

• Programa Social Acção Produtiva (PASP) é um esquema de obras públicas visando famílias
pobres com pelo menos um membro com capacidade de trabalho.

• Programa Apoio Social Directo (PASD), oferece apoio multiforme em resposta a situações
de choques pontuais que agravam a vulnerabilidade, que inclui uma componente específico
para a resposta pós-emergência para desastres.

• Programa Serviços de Acção Social (ProSAS), consiste na prestação de serviços sociais de
prevenção e resposta a abusos e violações dos direitos das pessoas vulneráveis.

• Programa de Atendimento Unidades Sociais (PAUS) oferece acolhimento a pessoas
vulneráveis desamparadas em várias instituições de acomodação de crianças, idosos,
pessoas com deficiência, pessoas com doenças crónicas e degenerativas.

Em Agosto de 2018, o Governo actualizou os valores das transferências monetárias dos 
programas de assistência social, inalterado desde 2015, através do Decreto no 59/2018. Para o 
PSSB os novos valores são (a) MZM 540 (USD 8,4) para as famílias de uma só pessoa; (b) MZM 
640 (US $ 10) para as famílias de duas pessoas; (c) MZM 740 (USD 11.6) para as famílias de 
três pessoas; (d) MZM 840 (USD 13.1) para as famílias de quatro pessoas; MZM1,000 (USD 
15,6) para as famílias de cinco pessoas. No que concerne ao PASP, o valor do benefício foi 
actualizado de MZM 650 para MZM 1.050 (USD 16.4). 

Em 2018, foram assistidos nos programas de protecção social básica 519,290 famílias 
beneficiárias através dos programas de assistência social. Tal equivale a cerca de 8% da 
população total e à cerca de 15% da população que vive em situação de pobreza. Entre as 
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quatro províncias afectadas (Sofala, Manica, Tete, Zambézia), 11 Delegações de INAS operam 
em 60 distritos, assistindo 159,669 beneficiários de PSSB e 44,322 beneficiários de PASP. 
 
A área de protecção social estava já enfrentando limitações significativas de capacidade antes 
do ciclone Idai. As 11 delegações acima mencionadas tinham, em média, dois funcionários do 
INAS por cada 1.000 beneficiários (abaixo da média nacional - 2,6). As equipas do INAS tinham 
acesso a uma média de dois carros e três motorizadas por Delegação, que já eram insuficientes 
para realizar as actividades de rotina, sendo que o INAS teve muitas vezes que pedir 
emprestado veículos da Direcção Provincial de Género, Criança e Acção Social (DPGCAS) ou 
outras instituições governamentais para realizar visitas de campo ou efectuar pagamentos de 
benefícios sociais. As Delegações do INAS são apoiadas por 1.870 'Permanentes' (voluntários 
da comunidade) responsáveis pela identificação de beneficiários, assistência e gestão de caso; 
no entanto, a capacidade destes é igualmente limitada na medida em que o racio é de cerca de 
100 beneficiários por Permanente (chegando até 238 beneficiários por Permanente na 
Delegação da Beira). Igualmente dada a escassez dos tecnicos no nivel de SDSMAS estruturas 
comunitarias e parceiros de desenvolvimento foram envolvidos em processos de gestao de 
casos ou na gestao de programas baseados na reabilitacao comunitaria para as pessoas com 
deficiencia. 
 
Antes do Idai, o MGCAS/INAS, com o apoio do Banco Mundial, PMA, UNICEF, ILO e iniciativas 
de outros parceiros, estavam já trabalhando no fortalecimento do sistemas de protecção social 
sensíveis ao choque (SRSP); tais esforços incluíram um workshop nacional de alto nível sobre 
protecção social sensível ao choque, um estudo sobre mecanismos de coordenação entre INAS 
e INGC, um grupo de trabalho SRSP liderado pelo MGCAS e um plano de implementação 
SRSP. 
 
2.2 Tabela de chave de linha de base de dados para o sector de protecção social 
 
Província Delegação Distritos  Tecnicos Permanentes Beneficiári

os PSSB * 
Beneficiári
os PASP * 

Total de 
beneficiários 

Sofala Beira 5 61 104 20.346 4.452 24.798 
Caia 5 19 111 8.240 1.050 9.290 
Machanga 3 15 61 5.605 938 6.543 

Manica Chimoio 8 55 341 23.424 8.141 31.565 
Barue 4 33 178 14.093 1.288 15.381 

Zambézia Quelimane 8 42 241 18.801 5.787 24.588 
Mocuba 7 48 303 18.258 8.532 26.790 
Gurue 5 41 212 10.115 8.785 18.900 

Tete Tete 6 53 146 18.436 2.126 20.562 
Moatize 5 27 115 16.524 2.873 19.397 
Maravia 4 22 58 5.827 350 6.177 

  
3. Efeitos sobre o sector e custo dos efeitos 
 
3.1. Visão geral dos efeitos sobre o sector da protecção social  
Após o impacto do ciclone Idai, sistemas e operações de protecção social enfrentaram diversas 
limitacões, alguns presentes antes do desastre, o que limitou a prestação de serviços a alguns 
dos membros da comunidade mais vulneráveis em áreas afectadas pelo desastre. As limitações 
incluem insuficientes recursos humanos e presença pessoal aos níveis distrital e comunitário; 
recursos materiais limitados, incluindo veículos e combustível; mecanismos de pagamento 
manuais; limitada capacidade de gestão da informação e capacidade limitada, durante a primeira 
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fase de resposta de emergência, para expandir a cobertura a novos potenciais beneficiários 
afectados por desastres - todos estes com impacto nas funções tanto de rotina como de 
emergência exigidos ao MGCAS/INAS e, muitas vezes resultante de recursos insuficientes. 

A avaliação da capacidade e de impacto foi realizada entre 25 de Abril e 01 de Maio de 2019. 
Três equipes foram destacadas para avaliar o impacto sobre a capacidade de entrega de 
servicos de protecção social em Sofala, Manica, Zambézia e Tete. As equipes foram lideradas 
por MGCAS com o apoio do UNICEF e PMA. As equipes realizaram a recolha de dados e 
entrevistas com informantes-chave com os administradores dos diferentes níveis de estruturas 
de prestação de serviços e realizou missões de verificação para avaliar os  danos de vários 
centros de acção social nas áreas afectadas. 4 escritórios das Direcções Provinciais (DPGCAS), 
7 das Delegações do INAS, 9 escritórios dos serviços distritais (SDSMAS/RAMAS) e mais de 
uma dúzia de unidades sociais 1  social foram visitadas, com dados adicionais reunidos 
remotamente. No geral, foram analisadas informações de 91 unidades de serviços de acção 
social, além de aproximadamente 118 activos de acção social menores (pequenos centros de 
processamento de produtos agrários, para geração de renda). Foram identificados os seguintes 
principais impactos: 

• Beneficiários existentes do programas de protecção social (PSSB, PASP, PASD)
afectados: 21% dos beneficiários existentes foram afectados pelo Idai nas quatro
províncias afectadas. Em Sofala 55% dos beneficiários foram afectados. Efeitos
reportados incluíram o deslocamento em centros de alojamento temporário, danos de
casas, bem como lesões e mortes. Dados os níveis elevados de vulnerabilidade pré-
existente entre os beneficiários de protecção social, estes grupos são frequentemente
expostos a riscos elevados e a subsequente falta de acesso a serviços e marginalização.
Além disso, em vários distritos avaliados, calcula-se que mais de 80% dos beneficiários
teve os documentos de identificação necessários para receber a assistência social
perdidos ou danificados.

• Danos nas infraestruturas: nas áreas avaliadas, 74% das 209 infraestruturas  de
prestação de serviços de protecção social2 foram danificadas (90% parcialmente e 10%
completamente). As unidades avaliadas incluem unidades sociais (centros de
atendimento e/ou acolhimento de crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência e
pessoas com doenças crónicas e degenerativas desamparadas: infantários, centros de
trânsito, centros de apoio à velhice, centros abertos, centros de acolhimento, centros
infantis, escolinhas comunitárias, unidades de agro-processamento de associações de
mulheres) com vários graus de dano e escritórios das Direcções Provinciais (DPGCAS),
Delegações do INAS, escritorios dos serviços distritais de saúde e de acção social
(SDSMAS/RAMAS). Sofala foi a província mais afectada, com mais de 95% das
infraestruturas com algum nível de dano. Mais de 60% das instalações afirmaram ter
experimentado quedas de energia eléctrica de mais de uma semana e 75% de
infraestruturas ficaram temporariamente inacessíveis devido à inundações e danos nas
vias de acesso.

1	Unidade	sociais	referem-se	a	centros	de	atendimento	e/ou	acolhimento	de	pessoas	desamparadas,	
nomeadamente	crianças	(infantários	e	centros	de	acolhimento),	pessoas	idosas	(centros	de	apoio	à	
velhice	e	centros	abertos),	pessoas	com	deficiência	e	pessoas	com	doenças	crónicas	e	degenerativas	
(centros	de	trânsito)	assim	como	de	atendimento	de	outros	grupos	vulneráveis	em	regime	aberto	em	
centros	infantis	e	escolinhas	comunitárias.	
2	A	avaliação	não	foi	capaz	reunir	informações	sobre	todas	as	unidades	em	áreas	afectadas.	
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• Perdas de recursos e equipamentos nas infraestruturas de prestação de serviços: 
Aproximadamente 25% das unidades avaliadas (Direcção Provincial, Delegações do 
INAS e SDSMAS) tiveram perdas em activos necessários para o funcionamento normal 
dos serviços de assistência social, nomeadamente viaturas, motorizadas, computadores, 
arquivos e o edifício em si. No geral, 9 veículos (de 26 que estariam operacionais nas 
áreas afectadas antes do Idai), 2 motorizadas, 20 computadores, 9 impressoras e mais 
de 6.000 arquivos foram perdidos, impactando significativamente a já limitada 
capacidade de deslocação do pessoal de campo para fornecer serviços e pagamentos. 

• Impacto ao nível dos funcionários da área de protecção social: mais de 20% do 
pessoal que trabalha nos serviços de protecção social teve danos nas suas casas; isto, 
combinado com interrupções de acesso, levou a cerca de 30% das Delegações do INAS 
dizerem que a equipe não foi capaz de se apresentar ao trabalho (embora o 
comprimento de faltas foi relatado ter sido de apenas alguns dias na maioria dos casos). 

• Interrupção no pagamento de subsídios aos beneficiários de protecção social: 
duas dos sete delegações do INAS avaliadas reportaram não serem capazes de realizar 
pagamentos de PSSB/PSAP a maioria dos seus beneficiários desde o desastre; ou seja, 
dois ciclos mensais (Março e Abril de 2019) foram perdidas - o que inclui a Delegação de 
Machanga, que cobre 6,543 famílias, incluindo Buzi, que foi uma das áreas mais 
afectadas. A falta de pagamento foi, em parte, causada pelo acesso interrompido a 
pontos de pagamento devido ao corte de estradas. No entanto, no momento da 
avaliação, 95 por cento dos pontos de pagamento para escritórios distritais que 
responderam, foram reportados como estando acessíveis; e excepto para as duas acima 
mencionadas, o restante das delegações reportou o pagamento de Abril e o previsto 
para Maio, como tendo taxas de cobertura semelhantes as do pré-desastre. 

• Nível de prestação de serviços comunitários por permanentes e por outras 
estruturas comunitárias: a metade dos escritórios distritais avaliados informou que a 
capacidade de permanentes para conduzir visitas de acompanhamento a agregados 
familiares, como parte do seu compromisso regular para avaliar as necessidades e para 
ajudar os beneficiários, foi parcialmente impactada pelo desastre. Mais de 30 por cento 
dos escritórios distritais relataram ter tido interrupções parciais na capacidade de 
comunicar informações de resgate de pagamento aos beneficiários. Outras estruturas 
comunitarias, como por exemplo comités de proteccao da Crianca, ou activistas dos 
programas baseados na comunidade para pessoas com deficiencia foram igualmente 
afectados, perderam os instrumentos e equipamentos de trabalho. 

As avaliações de campo não permitiram concluir uma avaliação de danos abrangente de todas 
as unidades de serviços de protecção social nem as estruturas comunitarias. Assim, as 
informações sobre danos e perdas foram extrapolada a partir de uma combinação de fontes, 
incluindo entrevistas com informantes-chave, compilação de relatórios de danos de instalações 
existentes e missões de verificação durante a avaliação de campo às unidades de serviços 
essenciais nas áreas afectadas. A tabela abaixo mostra os custos estimados de danos de infra-
estrutura, bem como o equipamento e outras perdas. Essencialmente, todas as instalações 
avaliadas estavam sob o domínio público; no entanto, existem instalações privadas que prestam 
serviços importantes de acção social (tais como infantarios administrados por instituições 
religiosas) que não foram abordados durante o exercício de recolha de dados de campo, sendo 
que são necessários mais esforços para compreender os danos e perdas a essas instalações. 
 
Tabela 3.2 Resumo dos danos e perdas para a área de proteccao social (em moeda local e 
USD) 
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 Categoria 
Unidade de 
serviço 

 Total de 
danos (MZM) 

 Total de 
perdas 
(MZM) 

 Total de 
danos 
(USD) 

 Total de 
perdas 
(USD) 

Infraestruturas de 
entrega de serviços 
acção social 
(Sofala, Manica, 
Tete e Zambézia) 

 Unidades sociais3  216.576.000  9.850.880  3.384.000  153.920 
 Escritórios 
provinciais 
(DPGCAS)  144.000  246.272  2.250  3.848 
 Delegações do 
INAS  1.382.400  3.694.080  21.600  57.720 
 Escritórios 
distritais 
(SDSMAS/RAMAS)  1.814.400  9.850.880  28.350  153.920 

 Ativos menores4  14.784.000  985.088  231.000  15.392 
Totais  23.4700.800  24.627.200  3.667.200  384.800 

4. Necessidades de Recuperação e Estratégia

 Total de 
Danos 
(MZM) 

Total de 
perdas (MZM) 

 Total de 
necessidades 
de 
recuperação 
(MZM) 

 Total de 
danos 
(USD) 

Total de 
perdas 
(USD) 

Total de 
necessidades 
de 
recuperação 
(USD) 

 Infraestruturas de 
atendimento e 
deserviços de Acção 
Social   234.700.800  24.627.200  352.051.200  3.667.200  384.800  5.500.800 
 Transferências sociais 
para a recuperacao de 
pessoas em situacao 
de pobreza e 
vulnerabilidade 
afectadas  - 2.974.464.000 2.974.464.000 - 46.476.000  46.476.000 

 Total 234.700.800 2.999.091.200 3.326.515.200 3.667.200 46.860.800  51.976.800 

4.1 Necessidades de recuperação e Priorização 

O sector de protecção social requer reabilitação urgente de infra-estruturas de serviços crítico 
incluindo espaços como infantarios, lares de pessoas idosas, centros de trânsito, centros de 
doença crónica, centros para pessoas com deficiência e escolas especiais para crianças com 
deficiência. Ao mesmo tempo é essencial o ajustamento e revitalizacao de programas de 
assistencia/accao social, incluindo os programas baseados na comunidade para as pessoas com 

3	Unidade	 sociais	 referem-se	 a	 centros	 de	 atendimento	 e/ou	 acolhimento	 de	 pessoas	 desamparadas,	
nomeadamente	 crianças	 (infantários	 e	 centros	 de	 acolhimento),	 pessoas	 idosas	 (centros	 de	 apoio	 à	
velhice	 e	 centros	 abertos),	 pessoas	 com	 deficiência	 e	 pessoas	 com	 doenças	 crónicas	 e	 degenerativas	
(centros	 de	 trânsito)	 assim	 como	 de	 atendimento	 de	 outros	 grupos	 vulneráveis	 em	 regime	 aberto	 em	
centros	infantis	e	escolinhas	comunitárias.		
4	Activos	menores	referem-se	a	unidades	sociais	no	valor	de	menos	de	USD	5.000,	como	centros	de	agro-
processamento	para	apoiar	a	geração	de	renda.		
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deficiencia e da desenvolvimento da primeira infancia, os servicos comunitarios de accao social, 
as intervencoes de prevencao de separacao familiar, a de proteccao alternativa e os programas 
de gestao de casos, trazendo os servicos comunitarios mais proximos a populacao e reforcar a 
ligacao com servicos estatais. O MGCAS/INAS está a rever os relatórios de danos de forma a 
priorizar as necessidades de reabilitação com base nos recursos disponíveis. Os requisitos de 
reabilitação de infra-estrutura, incluindo um multiplicador de 1.5 para uma reconstruição 
resiliente, considerando espaços de prestação de serviços mais resilientes e acessíveis, está 
orçado em cerca de MZM 354.8 mil milhões (USD 5,7 milhões) 

Além das 203,900 famílias beneficiárias de protecção social existentes nas áreas afectadas, há 
um segmento da população cujo nível de vulnerabilidade aumentou como resultado do Idai. Os 
níveis de pobreza nas províncias afectadas variava entre 31% e 51% da população antes do 
ciclone; logo espera-se que o impacto socioeconômico acrescido do Idai tera consequências 
duradouras em uma grande parcela da população nas áreas afectadas. Cálculos humanitários 
iniciais estimam serem cerca de 1,8 milhões de pessoas em necessidade e destacou grupos 
adicionais que exigiam atenção específica e assistência de recuperação; isso inclui um numero 
significativo de mulheres grávidas (74.600 de acordo com o OCHA - das quais se espera que 
43.000 deem à luz nos próximos seis meses) e mais de 500.000 crianças afectadas pelo ciclone. 
De acordo com estimativas 111,000 pessoas com deficiencia foram afectadas pelo ciclone IDAI. 
Por esta razão, a resposta da proteção social durante as fases de pós-emergência e de 
recuperação rapida devem incluir mecanismos para direccionar os grupos de vulnerabilidade 
alargados para além da cobertura da linha de base antes do desastre. 

O MGCAS/INAS, em coordenação com Banco Mundial, PMA, UNICEF e outros parceiros, 
desenvolveu uma estratégia para activar programas de protecção social, dentro do quadro legal 
e normativo de protecção social nacional existente, para ajudar as populações afectadas pelo 
desastre para a recuperação e reconstrução rápida. A implementação planeada tem a seguinte 
abordagem sequencial: 
i) PASP com inscrição simplificada, por três meses, cobrindo cerca de 40.000 famílias, 

com um valor de assistência mensal da MZM 1.050 (USD 17);  
ii) O PASD-Pos Emergência (PASD-PE), por seis meses, abrangendo aproximadamente 

120.000 famílias, com um valor de assistência mensal da MZM 2.500 (USD 40); e 
iii) O PSSB – subsídio à criança, direccionado à famílias mais vulneráveis com crianças de 

0 a 2 anos nas áreas mais afectadas, durante 24 meses, abrangendo cerca de 25.000 
famílias, com um valor de assistência mensal de MZM 540 (USD 9). 

Aproximadamente MZM 2,9 mil milhões (USD 46,6 milhões) são necessários para a 
implementação das intervenções do programa PASD-PE e PSSB - Subsídio à agregados 
familiares com Criança para recuperação rápida e reconstrução . O Banco Mundial comunicou 
preliminarmente a intenção de cobrir uma parte significativa dos custos dos programas PASD-
PE, sendo que, a altura da publicação deste relatório, se aguarda ainda confirmação final. A 
componente de recuperação do PASP não está incluído na estimativa da custos de recuperação 
para o sector de protecção social, na medida em que esta intervenção estava já prevista antes 
de desastre, numa escala e cobertura geográfica semelhantes. 

 
4.2 Tabela de iniciativas de curto, médio e longo prazo de recuperação e custos (MZM e 
USD) 
 

 Item Prioridade Descrição Custo 
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(1-5) MZM USD 

Curto 
prazo 

Recuperação de 
infraestruturas 
das unidades 
sociais 

2 

Reabilitação de 
infraestruturas de 
acolhimento à 
pessoas 
desamparadas 

352.051.200 5.500.800 

Programa de 
Apoio Social 
Directo Pós 
Emergência 
(PASD-PE) 

1 

Transferências 
monetárias assistir 
as populações 
vulneráveis 
afectadas (6 
meses) 

2.456.064.000 38.376.000 

Termo 
médio 

Programa 
Subsídio Social 
Básico - Subsídio 
à Criança (PSSB) 

2 

Transferências 
monetárias assistir 
as famílias 
vulneráveis com 
criancas afectadas 
(24 meses) 

518.400.000 8.100.000 

 
 
4.3 Disposições de execução 
Plano de programas protecção social para assistência de recuperação (2019-2021) 

 

 
5. Fontes 
 
• Inquérito ao Orçamento Familiar, IOF 2014-2015 
• Plano Económico e Social (PES) 2018	
• Balanço do PES 2018, Relatorio Anual 
• Avaliação de impacto e capacidade residual da prestação de serviços de MGCAS/INAS em 

províncias afectadas pelo ciclone Idai, Maio 2019 
• Documento de síntese sobre a resposta nacional sistema de proteção social para ajudar as 

populações afetadas pelo ciclone Idai 

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr	-Sep Ap	-Sep

X
X X X X X	

X X X	

PASD-PE X X X X X X

X X X

Oct	-	Mar

X

Phase	2:	Reconstruction

Phase	3:	Transition	to	regular	SP
PSSB	–	Child	Grant	0-2
Elderly	PSSB	and	PASP

Preparation	phases	1	and	2
Phase	1:	Early	Recovery
PASP	Recovery

Rapid	needs	assessment
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RELATIORIO PRELIMINAR DA  AVALIAÇÃO SECTORIAL DO CICLONE IDAI EM MOZAMBIQUE: 
EMPREGO E MEIOS DE SUBSISTÊNCIA  

VERSAO DIA 9 DE MAIO DE 2019 

Agencia Coordenadora do Grupo: OIT 

1. Resumo

1.1 Sumario Executivo 

Entre os dias 14 a 21 de Março do presente ano, Moçambique foi assolado por um Ciclone tropical demoninado 
Idai. O mesmo afetou a região centro do pais particularmente as províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Tete. 
Este ciclone afectou muito a actividade económica provocando danos e perdas avultadas as unidades 
productoras formais e informais. Como consequência, afectou o mercado de trabalho que constitui a principal 
fonte de renda e de subsistência de va’rias famílias (283,544) e 1,416,024 pessoas1. 

Durante os dias estimados de paralisação (em media 30 dias), estima-se que os trabalhadores ou seus 
agregados familiares2 perderam as rendas resumidas na tabela embaixo.3 

Valor	do	Emprego	Perdido	
(Meticais)	 	Total	 	Homens	 	Mulheres	

Sector	Formal	 466.204.648	 242.982.720	 223.221.928	

Sector	Informal	 2.068.984.201	 1.077.475.032	 991.509.169	

Total	 2.535.188.848	 1.320.457.752	 1.214.731.097	

1 INGC (2019). Ponto de Situação: Ciclone Idai (dados preliminares até 4 de Abril de 2019). 
2 Inclui sector formal e informal. 
3 O peso das mulheres/homens no sector informal foi aproximado com o peso das mulheres que são camponesas na 
população total de camponeses (58% mulheres, 42% homens). Dados do MITESS foram usados para o emprego no sector 
formal. O peso do trabalho por conta própria foi calculado usando dados do IOF (2004) (78% dos agregados familiares são 
auto-empregados). O peso do sector informal foi projectado com base nos dados do Inquerito ao Sector Informal (2004). Ver 
tabelas no anexo. 
Os dados da tabela são conservativos visto que possivelmente havera’ perdas alem daquelas especificas dos dias de 
paralizaçao no comercio e de um mês nas machambas.  

Membros do Grupo Organizacao 
Edmundo Werna Organizaçao Internacional do Trabalho 
Egidio Simbine Organizaçao Internacional do Trabalho 
Celio Ricardo Langa Ministerio do Trabalho, Emprego e Seguranca Social-Direcçao 

Nacional do Observatorio do Mercado de Trabalho  
Muzazala Cambere Sandaca Ministerio do Trabalho, Emprego e Seguranca Social-Instituto 

Nacional do Emprego  
Santiago Goicoechea Fundo das Nações Unidas para a População 
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Valor	do	Emprego	Perdido	(USD)	 	Total			 	Homens			 	Mulheres		

Sector	Formal	
																		
7.172.379		

																									
3.738.196		

																					
3.434.184		

Sector	Informal	
															
31.830.526		

																						
16.576.539		

																		
15.253.987		

Total	
															
39.002.905		

																						
20.314.735		

																		
18.688.171		

		 		 		 		
Sectores	económicos	incluem	agrilcultura	e	pecuária,	comércio,	indústria,	construçao,	turismo	e	por	conta	própria.	

 
 
Os efeitos do Ciclone Idiai no mercado de trabalho incidiu principalmente nos grupos mais vulneráveis e que 
menos tem tido oportunidades de emprego formal e constante, que são as mulheres e jovens. 220,000 jovens no 
sector activo foram directamente afectados pelo ciclone interrompendo ou perdendo sua fonte de rendimentos. A 
maior parte deles são mulheres jovens camponesas em idade reproductiva (mais de 131,000).  
 
O impacto do ciclone nos rendimentos das mulheres jovens coloca-as numa poisiáo de especial vulberabilidade 
ao casamento prematura, a gravidez prematura e a violência baseado no género. Estes choques consitutem 
riscos para a realização dos direitos humanos e do potencial económico das raparidas bem como dos agregados 
familiares. O aumento da taxa de dependência do agregados podem agravar a situação de vulnerabilidade criada 
pelo ciclone, reduzindo a probabilidade de muitos agregados familiares saírem das condições de pobreza ou 
subsistência. 
 
Isto e’ resultante do facto de esses grupos engrossarem o sector informal da economia e a agricultura de 
subsistência, que são tidas como alternativas para a baixa capacidade do país e das regiões afetadas em criar 
empregos de qualidade e em quantidade de absorver maior número de pessoas.  
 
Apesar dos efeitos devastadores do ciclone, este pode ser visto como uma oportunidade de criar mais 
oportunidades de empregos imediatos, tendo como base a rápida necessidade de reconstruir os danos 
provocados pelo ciclone. Esta reconstrução, deve ser feita através de uma combinação de políticas activas e 
passivas de mercado de trabalho, acompanhadas por medidas macroeconómicas A reconstrução das zonas 
afetadas passa por identificação e implementação de medidas de curto e médio prazo que permitam a 
empregabilidade das pessoas afectadas, mais também um apoio as pequenas e médias empresas de modo a 
aumentarem a sua produtividade e por conseguinte criar oportunidades de emprego. Como forma de reverter 
esse cenário, a longo prazo, há uma necessidade de os investimentos incidirem em sectores que tem 
capacidade de absorver maior mão-de-obra juvenil e feminina, tais como a agricultura, imprimindo dinâmicas 
através de procura de novos mercados. Estas medidas podem ser resumidas em:  
 
 

1. POLITíCAS ACTIVAS:  
1.1. Reconstrução das obras públicas (estradas, e outras infraestruturas) através de técnica de mão-de-obra 
intensiva, 1.2.Formação profissional em profissões mais necessárias para reconstrução e adaptaçao de  
módulos de curta duração e beneficiar maior número de pessoas, particularmente jovens e mulheres, 
1.3.Financiar de forma intensiva algumas iniciativas empreendedoras que visam resolver alguns problemas 
nas comunidades afectadas, 1.4.Expandir/difundir os serviços prestados pelos centros de emprego de modo 
a proverem informação sobre as oportunidades de emprego bem como de formação profissional com vista a 
reconstrução.  
2. POLÍTICAS PASSIVAS: 
2.1. Programas de transferências monetárias as populações mais vulneráveis: Dar assistência social aos 
grupos mais vulneráveis que por diversas razões não podem trabalhar.  

 
3. POLÍTICAS MACRO ECONÓMICAS:  
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3.1. Isenção fiscal para sectores com capacidade de criar empregos, particularmente para mulheres e jovens. 
3.2. Há uma necessidade de criação de taxas de juro bonificadas que vigoraram a curto prazo, aculturado a 
isso é a redução de taxas de câmbio de modo a cubrir a importação de materiais de construção e insumos 
agrícolas. 

1.2 Metodologia 

Para a produção do presente relatório, os métodos para estimar os valores apresentados basearam se na 
metodologia apresentada pelas directrizes para a produção da Avaliação de Necessidades em Pós Desastres 
apresentados pela Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)4. Neste contexto, para obter 
os resultados sobre a avaliação do impacto directo  do ciclone IDAI em Moçambique foram selecionadas os 
distritos das províncias de Manica, Tete, Sofala e Zambézia com destaque para a análise de dados secundários, 
particulamente os dados e relatórios do Inquérito ao Orçamento Familiar – IOF2014/15. A população considerada 
nos distritos afectados foi retirada dos dados preliminares do Recenseamento Geral da População e Habitação 
realizado no país em 2017. A informação sobre as pessoas empregadas foram retiradas dos resultados do 
Censo de Empresas (CEMPRE), referente ao período de 2017. Para fundamentar a distribuição de empregos por 
género recorreu-se a metodologia do MEF, que estima-se que 35% das pessoas  a serem empregadas são 
mulheres. De modo a adequar a realidade, os salários médios estimados foram baseadas no salario mínimo por 
sector referentes ao ano de 2018.   
Como forma de cruzar a informaçao de base com a informação pós-desastre, foram usados relatórios de 
missiões realizadas por várias entidades públicas e privadas entre os meiados do mês de Março a meiados do 
mês de Abril. 

1.3 Limitações 

A principal limitaçao foi a falta de informação que vai de acordo com os principais indicadores para avaliar as 
dinâmicas do mercado do trabalho a nível local, isto é, a maior parte da informaçao obtida, apresentava-se em 
forma percentual e não accessiveis dados absolutos a nível dos distritos. 

2. Contexto Pre- Cyclone e linha de base para o setor

2.1 Contexto e Análise do Mercado de Trabalho Pré- Ciclone 

Apesar de algumas características particulares de mercados de trabalho em países em via de desenvolvimento, 
tais como elevado número de trabalhadores em condição de pobreza, resultante da crescente informalidade, 
precárias condições de trabalho, desigualdade em termos de oportunidade de acesso ao emprego, a presente 
década (2009 a 2019) o mercado de trabalho moçambicano tem registado flutuações em termos de 
comportamento económico. Nos primeiros períodos da referida década o país observou um crescimento 
económico muito acima da média Africana (7% do PIB), o que por sua vez criou uma certa demanda para mão-
de-obra qualificada, particularmente no sector de serviços e financeiro. Entretanto, na segunda metade, devido a 
crise económica e financeira o Estado viu-se a adotar medidas de austeridade, que teve uma implicação muito 
grande na contratação por parte da função pública (sector esse que é dos que mais contribui em termos 
numéricos na contratação de trabalhadores, que atualmente são pouco mais de 330 mil funcionários e agentes 
do estado), puxando uma parte de jovens para o subemprego, informalidade ou auto emprego. Nos últimos 
tempos, o crescimento económico tem vindo a decrescer, com o PIB variar entre 3.0% a 3.8 %, dinâmicas do 
mercado do trabalho nacional.  

4
United Nations Development Programme (UNDP) PDNA Guidelines Volume B, CROSSCUTING SECTOR EMPLOYMENT, LIVELIHOOD & 

SOCIAL PROTECTION, UNDP, Acessado a 17 de Abril 2019. 
https://www.recoveryplatform.org/assets/publication/PDNA/PDNA_VolumeB/PDNA%20GUIDELINES%20VOLUME%20B%20-
%20Employment,%20Livelihood%20and%20Social%20Protection.pdf 
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De acordo com o INE (IOF 2014/15) a taxa de emprego nacional esta em 67.2% sendo que uma participação 
maior é a dos homens com 68.2% e mulheres com 66.4%. Apesar deste aparente equilíbrio em termos de 
participação no mercado do trabalho, analisando a distribuição em termos geográficos, nota-se que nas zonas 
urbanas onde o sector terciário e as indústrias são mais prevalecentes, e por conseguinte há maior demanda de 
mão-de-obra qualificada, o desnível de género no que se refere a taxa de emprego é ainda mais acentuado (57.4 
% para homens e 48.7% para as mulheres). Contrariamente com o que acontece nas cidades, nas zonas rurais a 
participação das mulheres no mercado de trabalho é maior em aproximadamente 2 pontos percentuais 
comparada aos dos homens, destes elevados números de camponeses, que segundo os dados do IOF são em 
70.8% dos quais 58.2% Homens e 82.0% Mulheres. Isto acontece de certa forma porque maior parte da 
população moçambicana ocupa-se da agricultura de subsistência com elevados níveis de informalidade onde por 
sua vez a presença da mulher é maior comparativamente a dos homens. Este facto contribui para maior número 
de vulnerabilidade e pobreza nas zonas rurais onde por sua vez há um baixo número de empregos formais que 
deveriam ser a fonte de renda segura, permitindo deste modo uma saída dos níveis de pobreza.   
 
Parte dos grupos mais vulneráveis e mais afetados pelos elevados índices de desemprego, são os jovens e as 
mulheres. De acordo com o INE (2016) a taxa de desemprego nacional é estimada aos 20.7%. Entretanto esta 
taxa é maior para a população jovem (15-35) que ronda a mais ou menos 27.4%, e para mulheres maior que a 
dos homens entre 1 a 3 pontos percentuais, dependendo da sua localização geográfica, nível de escolaridade e 
idade. Estes dados, que em tempos de crise (financeira, desastres naturais e outros) que a probabilidade de uma 
mulher ou jovem ser despedido, ou procurar soluções de trabalho no autoemprego, sector informal e outros é 
maior comparativamente a dos homens.   
 
Paralelamente ao elevado índice de subemprego e desemprego, juvenil, uma característica, do mercado de 
trabalho moçambicano é a informalidade. Um número significativo de agradados familiares Moçambicanos, tem a 
sua fonte de renda ou substancia na economia informal, através de actividades de conta própria em empregados 
(pouco mais do que 40.0% nas zonas urbanas e mais de 80.0% nas zonas rurais). Apesar de alternativa para a 
baixa capacidade económica em gerar empregos, a informalidade aumenta em certa medida a vulnerabilidade 
dos indivíduos e suas famílias. Apesar do Instituto Nacional de Segurança Social ter instituído um pacote de 
segurança social com vista a cobrir os trabalhadores por conta própria, o sector ainda tem uma cobertura social 
muito baixa, os trabalhadores informais muita das vezes trabalham em condições de trabalho precárias e 
propensas à abusos como agressões, assédio e violência sexual particularmente para mulheres, exploração de 
menores e trabalhos infantis, excessivas horas de trabalho, privando deste modo uma equilibrada relação entre a 
vida laboral e a vida social. Outro elemento é a baixa capacidade de diálogo social, que incide na discussão 
sobre os rendimentos particularmente os salários. Na maioria dos casos os salários estão muito abaixo da média 
nacional para os outros sectores de actividade. 
 
O salario é um dos elementos importantes para o mercado do trabalho no país, visto que o mesmo pode 
determinar o nível de participação de determinado grupo no mercado de trabalho no país em parte como 
resultado do diálogo social tripartido entre Governo, Empregadores e Trabalhadores. Segundo o MITESS, nos 
últimos anos os salários mínimos tem vindo a crescer, sendo o sector de pescas-industriais e semi-industrial o 
sector que mais evoluiu (21%) enquanto a indústria hoteleira somente aumentou 5.5 %. No entanto há que frisar 
que apesar da evolução do salario mínimo, o nível de inflação da economia absorve os demais aumentos 
contribuindo em certo modo para o baixo nível de consumo familiar e por conseguinte deixando-os vulnerais. 
Igualmente há que frisar que segundo dados de 2017 os sectores que maior salário pagam são os financeiros 
(Bancos e segurados com 10.400, 00 Mt e Micro finanças com 9.240,00 Mt) enquanto a agricultura que absorve 
mais trabalhadores no país paga somente 3.642,00 Mt. Esta constitui uma evidência de que o capital ao em vez 
do trabalho move a economia, e em parte o mercado de trabalho nem sempre promove inclusão e equidade, na 
medida em que os sectores com maior potencial para galvanizar a transformação económica inclusiva como 
agricultura, não é atrativa em termos de salários.  
 
De salientar que a região centro do país onde foi assolado pelo Ciclone IDAI, são igualmente onde se encontram 
algumas províncias com maior nível de pobreza, vulnerabilidade, o que está em certa medida associado ao 
elevado subemprego e desemprego caracterizados nessas zonas comparado as médias nacionais, daí a 
necessidade de apoio adicional como forma de mitigar o sofrimento destas populações adicionados pelo impacto 
de Ciclone em suas vidas. Em termos económicos, a região centro do País contribui com 30% no PIB nacional, 
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sendo a província de Sofala a que tem o maior peso no PIB regional, estimado em 36%, e contribuindo 
consideravelmente na força laboral. 
 
 
2.1.1. Efeitos e Implicações do Ciclone para o emprego e meios de subsistência nas regiões afectadas: 
 

2.1.1.1 Província de Sofala 
 

O ciclone IDAI atingiu principalmente a região centro do país e a província de Sofala foi segundo as 
informações avançadas pelo INGC a mais afetada pelo ciclone, que caracterizou-se por destruições parciais 
e totais das infra-estruturas de acesso, nomeadamente, rede de eletricidade e comunicação. Do mesmo 
modo, o ciclone afetou a actividade económica visto que atingiu a infra-estrutura do sector produtivo e suas 
implicações no mercado do trabalho.  
 
Ao que se refere a mercado de trabalho, a província de Sofala tem uma taxa de emprego de 68.4% (69.5% 
homens e 67.5% mulheres). Em termos de distribuições por sectores temos o seguinte: 
1. Agricultura: Como na maioria do país, o sector agrícola tem um grande peso na economia provincial, e 

emprega cerca de 120 mil habitantes no sector informal e muitos outros na agricultura de subsistência, 
em parte influenciado pelas companhias açucareiras que empregam elevado número de habitantes. 
Segundo os dados de base para o presente relatório, em média os trabalhadores nesse sector trabalham 
240 dias com um salario diário de 138.33 Mt (correspondente a 2.16 dólares). No sector informal ou 
agricultura de subsistência, “estima-se que, perdeu-se mais de 240 mil hectares de machambas e gado 
bovino e caprino nos distritos de Dondo, Búzi, Nhamatanda, Muanza e Cidade da Beira, que pertenciam 
a cerca de 92 mil famílias, sendo as culturas de destaque o Milho, Mapira, Arroz e Gergelim. A nível da 
pesca artesanal estima-se que 356 barcos foram destruídos e não farão parte do processo produtivo da 
campanha iniciada a 1 de Abril de 2019”.5.  

2. Industria: A Cidade da Beira, constitui o local de concentração de maior número de indústrias nessa 
província, empregando cerca de 437 mil trabalhadores em diversos ramos de atividade. Após 
levantamento de prejuízos (danos e efeitos) pós ciclone, observou-se perdas entre em 79,2 Milhões em 
USD 20,1 Milhões USD e 5,9 Milhões para as Grandes Empresas, Médias Empresas e Pequenas 
Empresas6, respetivamente.  

3. Comércio: O sector de comércio (formal e informal) é dos que mais contribui para economia da 
província, bem como na criação de postos de trabalho, por exemplo na Cidade da Beira, distritos de 
Nhamatanda e Buzi, que foram os que mais sofreram com as cheias, este sector emprega, 3125, 2287 e 
220 mil trabalhadores, respetivamente.  

 
 

2.1.1.2. Província de Manica 
 
 

A província de Manica, com um peso de 12.4% no PIB da região, foi a segunda mais afectada pelo ciclone. 
Tendo em conta o ano de base, a província tinha uma taxa de emprego de 67.0% (67.9% homens e 66.2% 
mulheres). Em termos de sectores productivos temos o seguinte: 
 

1. Agricultura: Combinada com avicultura e pescas, o sector de agricultura representa 73,8% dos postos 
de trabalho na província, empregando cerca de 200 mil trabalhadores. De referência que nesta província 
o sector consegue empregar um número considerável no agroindústria. Entretanto, há que referenciar 
que são estimados danos a nível de 335,814.9 dólares como resultado de Destruição de plantações, 
equipamentos e infraestruturas.  
 

                                                
5 Castelo, V, Dique S et Magaia R, 2018, Impacto do Ciclone Tropical Idai no Tecido Empresarial e Medidas de Intervenção para a Recuperação, CTA - 
Confederação Das Associações Económicas De Moçambique, Maputo, Moçambique 
6 Idem  
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2. Industria: Em termos de concentração do tecido industrial, a cidade de Chimoio e distrito de Manica, 
lideravam este variável empregando cerca de 262 mil e 53 mil pessoas respectivamente. Nesse sector 
estima-se que a indústria panificadora foi a que mais prejuízos teve, com cerca de 581.4 mil dólares.  

  
1. Comércio: O sector de comércio (formal e informal) é dos que mais contribui para economia da 

província, bem como na criação de postos de trabalho, com realce para a Cidade de Chimoio e Manica e 
os outros distritos com o agro-negócio.  
 

 
2.1.1.3. Província de Zambézia  
 
Zambézia foi a terceira província mais afectada pelo ciclone. A mesma tem um peso de 30.2% com um peso 
PIB da região, seguindo a Província de Sofala. Em termos de taxa de emprego a mesma possui 74.6 %( 
71.7% homens e 77.4% mulheres) e uma taxa de desemprego de 13.1% (13.8% homens e 12.6% mulheres).  
 
1. Agricultura: os distritos afetados são predominantemente agrários e a sua população estima-se que o 

ciclone destruiu regadios nos distritos de Mopeia, Morrumbala, Namacurra, Nicoadala e Maganja da 
Costa cujo custo é estimado em USD 105,7 Mil, destruiu o Tanque Caracicida, Corredor de tratamento, 
Curais, poços e bebedouros nos distritos de Morrumbala e Molumbo com o custo estimado em cerca de 
USD 41,9 Mil. Igualmente foi inundada uma área estimada de 200,4 mil hectares de culturas diversas, no 
qual 71,6 hectares foram perdidos representando uma perda de 295,4 Mil toneladas de produção, 
significando que elevado número de famílias ficou sem os seus meios de subsistência7. 
 

2. Industria: Nesta província as regiões com maior concentração industrial não foi afectada.  
 

3. Comércio: O sector de comércio (formal e informal), foi afectado na destruição de cerca de 96 
estabelecimentos comerciais e cerca de 56 bancas de construção precária, significando uma perda de 
42538.6USD8.  

 
2.1.4. Província de Tete 
 
Comparativamente as demais províncias, Tete foi a menos afectada pelo ciclone. A sua contribuição para o 
PIB regional é de 21.4% e possui taxa de emprego 74.6 % (71.7% homens e 77.4% mulheres) e uma taxa de 
desemprego de Tete 20.1% (17.9% homens e 22.0% mulheres).  
 
2. Agricultura: A par da Cidade de Tete também foram afectados os distritos de Changara, Doa e 

Mutarara,onde os distritos são predominantemente agrários. Segundo os dados de base para o presente 
relatório, em média os trabalhadores nesse sector trabalham 260 horas com um salario diário de 138,33 
Mt (correspondente a 2.16 dólares).  
 

3. Industria: Nesta província a região com maior concentração industrial afetada pelo ciclone é a Cidade 
de Tete.  

 
4. Comércio: O sector de comércio (formal e informal) é dos que mais contribui para economia da 

província, bem como na criação de postos de trabalho, com realce para a Cidade da Tete e os distritos 
com o agro-negocio.  

 
 
5. Necessidades de Recuperação e estratégia  
  
 

                                                
7 Castelo, V, Dique S et Magaia R, 2018, Impacto do Ciclone Tropical Idai no Tecido Empresarial e Medidas de Intervenção para a Recuperação, CTA - 
Confederação Das Associações Económicas De Moçambique, Maputo, Moçambique 
 
8 idem 
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Como forma de contrapor os elevados niveis de desemprego, o Governo aprovou em 2016 a Política de 
emprego. Um dos mecanismos para a implementação da política de emprego através da promoção do emprego 
no país, o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social Possui em diversos locais do Pais, Centros de 
Formação profissional e Centros de Emprego. Parte significativa destes centros sofreram os efeitos do Ciclone 
IDAI que devastou a Região centro, particularmente nos Distritos da Beira, Dondo e Búzi na Província de Sofala 
e no Distrito de Sussundenga na Província de Manica cujos danos impactam de forma negativa o funcionamento 
dos serviços e consequentemente a promoção de emprego no Pais. É neste contexto que se apresentam as 
necessidades contantes no quadro abaixo como resultado das perdas e danos do efeito IDAI com vista a 
reposicao do normal funcionamento dos serviços e a contínua promoção da empregabilidade para a contínua 
redução dos níveis de pobreza.  
 

Província 

Perda e Necessidades 

Dano Perda  Necessidades  Necessidades  

Moeda 
local  Moeda local  Moeda local  USD 

Público   Público  Público  Público  

Sofala 

Centro de Formacao Profissional do 
IFPELAC da Beira 

Cobertura Equipamentos 883,011.60 14,016.06 

Dois  Ninhos do IFPELAC da Beira Cobertura   394,720.00 6,265.40 

Centro de Emprego do INEP da 
Beira  

Cobertura Equipamentos 2,500,000.00 39,682.54 

Ninho de Empresas do INEP da 
Beira 

Cobertura 
e Pintura 

  549,955.00 8,729.44 

 Centro de Emprego do Búzi do INEP Pintura Equipamentos 900,000.00 14,285.71 
Centro de Formação do IFPELAC do 
Búzi  

Pintura   Muro de 
Vedação, 
Equipamentos 

1,500,000.00 23,809.52 

Manica 

Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Sussundenga e 
equipamentos do IFPELAC 

Cobertura 
e Pintura 

Equipamentos 315,900.00 5,014.28 

  
TotalTotal      6,160,575.00 97,786.89 

 
 
 5.2 Recomendações para a RRD e a Resiliência Construtiva no Setor  
 
De modo a promover a criação de mais e melhores empregos nas zonas afectadas (a curto, médio e longo 
prazo) devem ser combinadas acções a nível da procura e oferta de mão-d e-obra. Neste sentido, há que 
estimular a implementação de políticas activas e passivas do mercado de trabalho combinadas com políticas 
macroeconómicas que estimulam o desenvolvimento de sectores com actividade absorver elevado número de 
mão-de-obra, particularmente a feminina e juvenil. Algumas alternativas são: 
 

1. POLITíCAS ACTIVAS:  
1.1. Estabelecer um programa de reconstrução intensivo em mao de obra para jovens na 

população activa que perderam seu emprego ou fonte de rendimento.: o programa seria 
coordenado pelo ministério coordenador da reconstrução, o Ministerio das Obras Públicas e 
Habitação (MOPH) com apoio do Ministério de Trabalho e Segurança Social (MITESS) e do 
Ministério da Juventude e Desportos (MJD). Este programa tem sido incluído nas necessidades 
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do sector para a reconstrução (USD 52,959,627 abrangindo 76,847 jovens). Isto seria em 
coordenação com a estratégia de reconstrução física.  

1.2. Formação profissional: há uma necessidade de formar as pessoas em profissões mais necessárias 
para reconstrução como por exemplo pedreiros, e outros. Neste ponto os centros de formação 
profissional devem adaptar os seus módulos de modo a ter curta duração e beneficiar maior número 
de pessoas 

1.3. Desenvolvimento de micro e pequenas empresas: Apoiar os diversos sectores da economia com 
assessoria técnica para o desenvolvimento de empresas. Financiar de forma intensiva algumas 
iniciativas piloto.  

1.4. Expandir/difundir os serviços públicos de emprego: Os centros de emprego devem estar na 
vanguarda na informação sobre as oportunidades de emprego bem como de formação profissional 
com vista a reconstrução.  

O calculo das necessidades do programa de recontruçao intensivo em amo de obra encontra-se 
detelhada na tabela em baixo.  

Ele incluir uma maior cobertura para os distritos onde a intensidade dos efeitos do ciclone foram 
maiores (50% dos jovens na provincia de Sofala) e menor cobertura onde foi menor (10% dos jovens 
nas províncias de Tete e Zambézia). A duração do programa é de 12 meses, focada na fase inicial 
da reconstrução, em aquelas tarefas intensivas em mao de obra tais como fabrico artesanal de tijolos 
e blocos, limpeza de estradas e vias publicas, reconstrução de estradas rurais e pequenas 
infrastructuras afectadas tais como sistemas de agua e saneamento. 

Número total de 
participantes 76.847
Custo (MZN) 3.442.310.738
Custo (USD) 52.958.627

Peso	de	Cada	Provincia	
no	Programa	

Percentagem	de	
Participantes	

Sofala	 70%	
Manica	 26%	
Tete	 2%	
Zambézia	 3%	
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2. POLÍTICAS PASSIVAS: 
2.1. Programas de transferências monetárias as populações mais vulneráveis: Dar assistência social aos 

grupos mais vulneráveis que por diversas razões não podem trabalhar.  
 
 

3. POLÍTICAS MACRO ECONÓMICAS:  
 
3.1. Isenção fiscal para sectores com capacidade de criar empregos, particularmente para 

mulheres e jovens. Tendo em conta a capacidade da agricultura e o sector de construção em criar 

Distritos Afectados
Intesidade dos 

efeitos do ciclone

Número de jovens da 

populaçao activa 

afectados no sector 

informal (15-24 anos)

Taxa de 

Cobertura

Número de 

Participantes dno 

Programa de Trabalho

Numero de meses 

de trabalho

Salario (MZN)

(50% do salario 

mínimo no sector 

da construçao)

Custo (MZN) Custo (USD)

Provincia de Sofala Alta 107.556 50% 53.778                                     12 3.733 2.408.947.858                   37.060.736                           

Beira Alta 22.224 50% 11.112                                     12 3.733 497.747.353                        7.657.652                              
Búzi Alta 14.913 50% 7.456                                        12 3.733 334.005.798                        5.138.551                              
Caia Alta 0 50% -                                              12 3.733 -                                              -                                              
Chemba Alta 0 50% -                                              12 3.733 -                                              -                                              
Cheringoma Alta 1.841 50% 920                                             12 3.733 41.226.805                           634.259                                  
Chibabava Alta 9.860 50% 4.930                                        12 3.733 220.828.170                        3.397.356                              
Dondo Alta 14.557 50% 7.279                                        12 3.733 326.035.113                        5.015.925                              
Gorongoza Alta 14.499 50% 7.249                                        12 3.733 324.735.184                        4.995.926                              
Machanga Alta 0 50% -                                              12 3.733 -                                              -                                              
Marínguè Alta 275 50% 137                                             12 3.733 6.152.490                              94.654                                     
Marromeu Alta 2.272 50% 1.136                                        12 3.733 50.892.224                           782.957                                  
Muanza Alta 3.237 50% 1.619                                        12 3.733 72.502.610                           1.115.425                              
Nhamatanda Alta 23.879 50% 11.940                                     12 3.733 534.822.110                        8.228.032                              

Provincia de Manica Média 78.770 25% 19.692                                     12 3.733 882.108.350                        13.570.898                           

Chimoio Média 18.540 25% 4.635                                        12 3.733 207.622.873                        3.194.198                              
Báruè Média 11.396 25% 2.849                                        12 3.733 127.624.198                        1.963.449                              
Gondola Média 14.518 25% 3.629                                        12 3.733 162.575.802                        2.501.166                              
Guro Média 0 25% -                                              12 3.733 -                                              -                                              
Macate Média 6.121 25% 1.530                                        12 3.733 68.550.439                           1.054.622                              
Machaze Média 0 25% -                                              12 3.733 -                                              -                                              
Macossa Média 1.420 25% 355                                             12 3.733 15.901.925                           244.645                                  
Manica Média 16.026 25% 4.007                                        12 3.733 179.468.728                        2.761.057                              
Mossurize Média 0 25% -                                              12 3.733 -                                              -                                              
Sussundenga Média 1.912 25% 478                                             12 3.733 21.406.126                           329.325                                  
Tambara Média 0 25% -                                              12 3.733 -                                              -                                              
Vanduzi Média 8.837 25% 2.209                                        12 3.733 98.958.259                           1.522.435                              

Provincia de Tete Baixa 13.288                               10% 1.329                                        12 3.733 59.521.743                           915.719                                  

Cidade de Tete Baixa 3.574 10% 357                                             12 3.733 16.010.706                           246.319                                  
Changara Baixa 751 10% 75                                                12 3.733 3.363.644                              51.748                                     
Doa Baixa 4.111 10% 411                                             12 3.733 18.415.801                           283.320                                  
Mutarara Baixa 4.851 10% 485                                             12 3.733 21.731.592                           334.332                                  

Provincia de Zambézia Baixa 20.479                               10% 2.048                                        12 3.733 91.732.788                           1.411.274                              

Milange Baixa 3.541 10% 354                                             12 3.733 15.863.063                           244.047                                  
Morrumbala Baixa 4.348 10% 435                                             12 3.733 19.477.857                           299.659                                  
Maganja da Costa Baixa 4.198 10% 420                                             12 3.733 18.802.491                           289.269                                  
Chinde Baixa 1.954 10% 195                                             12 3.733 8.750.992                              134.631                                  
Inhassunge Baixa 524 10% 52                                                12 3.733 2.347.934                              36.122                                     
Nicoadala Baixa 1.033 10% 103                                             12 3.733 4.628.576                              71.209                                     
Namacurra Baixa 1.385 10% 138                                             12 3.733 6.202.155                              95.418                                     
Mocuba Baixa 2.417 10% 242                                             12 3.733 10.827.317                           166.574                                  
Lugela Baixa 1.079 10% 108                                             12 3.733 4.832.404                              74.345                                     

Total 4 Provincias 220.093 1 76.847 3.442.310.738 52.958.627
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empregos há necessidade de se pensar em total de direitos aduaneiros e taxas diversas na 
importação de materiais de construção e insumos agrícolas.  

3.2. Taxas de juros bonificadas e redução de taxa de câmbio. Há uma necessidade de criação de 
taxas de juro bonificadas que vigoraram a curto prazo, aculturado a isso é a redução de taxas de 
câmbio de modo a cubrir a importação de materiais de construção e insumos agrícolas. 

Estas actividades podem ser incorporadas da seguinte forma: 
  
5.3 Tabela de Iniciativas e Custos de Recuperação de Curto, Médio e Longo Prazo (moeda local e USD) 9 
  

  Item  Priorida
de  
(1 a 5)  

Descrição  Arranjos de 
Implementação 

Custo  
Moeda local  USD  

Curto 
Prazo 

 Estabelecer um 
programa de 
reconstrução 
intensivo em mao 
de obra para 
jovens na 
população activa 
que perderam seu 
emprego ou fonte 
de rendimento.: 

 1.  Esta actividade 
pressupõe apoio da 
OIT com estratégias 
e técnicas de 
geração de emprego. 
Não inclui o 
financiamento das 
próprias obras.  

OIT, UNFPA 
MOPHRH 
(ANE), 
Municipios, 
Governos 
Distritais. 

3,389,416,128 *1 

 

 

52,959,627  

Formação 
profissional 

 2  Esta actividade visa 
formar as pessoas 
em profissões mais 
necessárias para 
reconstrução como 
por exemplo 
pedreiros, 
carpinteiros, 
serralhairos, 
canalização, pintores, 
electricistas e 
refrigeração. 
Tambem apoio ao 
auto emprego e 
micro e pequenas 
empresas da cadeia 
de valor de 
construção .  

Centros 
Públicos de 
Formação  

 41,868,882.00*2  654,201.30 

      
 
médio 
 Prazo 

Desenvolvimento 
de micro e 
pequenas 
empresas  

 3 Apoiar os diversos 
sectores da 
economia com 
assessoria técnica 
para o 
desenvolvimento de 
empresas. Financiar 
de forma intensiva 
algumas iniciativas 
piloto. 

INEP, MMAI, 
MASA,MJD 

 256,000,000*3  4,000,000  

                                                
9 Lembramos que os dados da tabela de perdas de emprego são conservativos visto que possivelmente havera’ perdas alem 
daquelas especificas dos dias de paralizaçao no comercio e de um mês nas machambas. 
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empreendedoras que 
visam resolver alguns 
problemas nas 
comunidades 
afectadas. Ter 
atenção em projectos 
de geração de 
activos e 
rendimentos focados 
nos jovens e 
mulheres, focados na 
produção de comida 
e comercialização de 
bens de 
consumoafectadas  

           
      

Longo 
prazo  

 reconstrucao e 
difusão dos 
serviços públicos 
de emprego 

 1.4  Esta actividade visa 
a reconstrucao e 
difusão dos serviços 
tanto dos centros de 
emprego como dos 
Centros de formação 
profissional para  
estar na vanguarda 
na informação sobre 
as oportunidades de 
emprego bem como 
de formação 
profissional com vista 
a reconstrução das 
zonas afectadas. 

INEP e 
IFPELAC 

6,160,575.00  97,786.89 

     57,711,615.19 
*1 Resulta  do múltitplo de 76847 jovens pelo salario mínimo do sector construção no período de 7.5. meses 
aproximadamente. 
*2 Resulta do múltiplo de 1000 beneficiários de formação profissional num período de 6 meses em custos 
variados. 
*3 Resulta do calculo de US$1,000,000 para um programa de desenvolvimento de empresas por sector: 
agricultura, industria, comercio e turismo (construção e’a parte)  
 *4 Resulta das danos e necessidades de reconstrução dos centros de emprego, centros de formação profissional 
e ninhos de empresas 
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7. Anexos  
  
  
 Quadro 1 -  População com 15 anos e mais empregada segundo a definição nacional 2014/15 
Características selecionadas Taxa de emprego Total 

Homem Mulher 
Total  68.2 66.4 67.2 
Área de Residência     
Urbano 57.4 48.7 52.9 
Rural 74.3 75.6 75.0 
Província     
Niassa 67.9 57.4 62.4 
Cabo Delgado 74.7 69.5 72.0 
Nampula 72.8 67.1 69.9 
Zambézia 71.7 77.4 74.6 
Tete 74.4 70.2 72.2 
Manica 67.9 66.2 67.0 
Sofala 69.5 67.5 68.4 
Inhambane 57.0 68.5 64.8 
Gaza 52.7 64.1 59.7 
Maputo Província 59.1 52.9 55.7 
Maputo Cidade 56.7 47.3 51.7 
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Fonte: IOF 2014/15 
 Quadro 2 - Desemprego segundo a definição nacional, 2014/15 

Características selecionadas Taxa de emprego Total 
Homem Mulher 

Total  19.5 21.8 20.7 
Área de Residência        
Urbano 26.2 32.5 29.4 
Rural 16.2 17.4 16.8 
Província        
Niassa 21.1 31.0 26.2 
Cabo Delgado 14.2 18.1 16.2 
Nampula 17.4 22.1 19.7 
Zambézia 13.8 12.6 13.1 
Tete 17.9 22.0 20.1 
Manica 22.2 24.6 23.5 
Sofala 16.4 19.1 17.9 
Inhambane 23.9 18.9 20.8 
Gaza 34.9 27.2 30.0 
Maputo Província 30.5 32.4 31.5 
Maputo Cidade 26.3 30.9 28.6 

Fonte: IOF 2014/15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pressupostos sobre o peso das mulheres por sector: 
 

1. Agricultura e pecuária: 58% 
2. Comercio: 50% 
3. Industria: 35% 
4. Construçao: 35% 
5. Turismo: 50% 

 
Salario medio calculado como duas vezes os salario mínimo oficial do sector em 2018 projectado para 2019. 
 
 
 
 
 
 

Províncias	

Percentagem	da	
Força	de	Trabalho	
no	Sector	Informal	

		 2014	
Sofala	 65,2%	
Manica	 81,2%	
Tete	 87,4%	
Zambézia	 85,5%	
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ANEXO PRINCIPAL: FICHEIRO COMPLETO COM OS CALCULOS SEGUNDO A METODOLOGIA PDNA 
PARA EMPREGO E MEIOS DE VIDA  
 
Quadro 3 -  Resumo das perdas em termos de dias de trabalho e renda para os trabalhadores por sector 
de actividade nas províncias afectadas  
 

 

Taxa de Cambio (MZN/USD)65

Sofala
Total

Homens
Mulheres Salario 

diario 
medio Salario 

diario 
médio 

Dias
Total 

Homens 
Mulheres

Total 
Homens 

Mulheres
Total 

Homens 
Mulheres

Total 
Homens 

Mulheres
Agricultura e Pecuaria

119
             

50
                

69
                

304,33
4,83

30
1.086.470

                
456.317

                    
630.153

                                      
16.715

                            
6.887

                               
9.704

                               
2.035.570

                     
854.939

                         
1.180.631

                     
31.316

                          
13.153

                          
18.164

                          
Comercio

4.195
        

2.098
        

2.098
        

458,33
7,28

30
57.681.250

             
28.840.625

            
28.840.625

                              
887.404

                         
365.660

                         
515.191

                         
108.069.468

               
54.034.734

                  
54.034.734

                  
1.662.607

                  
831.304

                       
831.304

                       
Industria

637
             

414
             

223
             

485,47
7,71

30
9.277.268

                
6.030.224

               
3.247.044

                                 
142.727

                         
58.812

                            
82.862

                            
17.381.548

                  
11.298.006

                  
6.083.542

                     
267.408

                       
173.815

                       
93.593

                          
Construcao

319
             

207
             

112
             

497,71
7,90

30
4.763.117

                
3.096.026

               
1.667.091

                                 
73.279

                            
30.195

                            
42.543

                            
8.924.000

                     
5.800.600

                     
3.123.400

                     
137.292

                       
89.240

                          
48.052

                          
Turismo 

621
             

311
             

311
             

431,05
6,84

30
8.030.524

                
4.015.262

               
4.015.262

                                 
123.547

                         
50.908

                            
71.726

                            
15.045.694

                  
7.522.847

                     
7.522.847

                     
231.472

                       
115.736

                       
115.736

                       
Sector Publico 

1.209
        

605
             

605
             

431,05
6,84

10
-

                                     
-

                                     
-

                                     
-

                                   
-

                                   
-

                                   
Conta própria

9.103
        

4.723
        

4.380
        

304
             

4,83
30

83.106.410
             

43.120.288
            

39.986.123
                              

1.278.560
                    

526.838
                         

742.281
                         

155.705.113
               

80.788.585
                  

74.916.528
                  

2.395.463
                  

1.242.901
                  

1.152.562
                  

Total 
16.203

     
8.407

        
7.796

        
2.912

        
163.945.038

          
85.558.742

            
78.386.297

                              
2.522.231

                    
1.039.301

                    
1.464.307

                    
307.161.393,89

       
160.299.711,80

       
146.861.682,09

       
4.725.559,91

           
2.466.149,41

           
2.259.410,49

           

Manica
Total

Homens
Mulheres Salario 

diario 
medio Salario 

diario 
médio 

Dias
Total 

Homens 
Mulheres

Total 
Homens 

Mulheres
Total 

Homens 
Mulheres

Total 
Homens 

Mulheres
Agricultura e Pecuaria

191
80

111
304

4,83
30

1.743.830
                

732.409
                    

1.011.421
                                 

26.828
                            

11.055
                            

15.575
                            

7.531.861
                     

3.163.382
                     

4.368.480
                     

115.875
                       

48.667
                          

67.207
                          

Comercio
1.929

        
965

             
965

             
458

7,28
30

26.523.750
             

13.261.875
            

13.261.875
                              

408.058
                         

168.143
                         

236.902
                         

114.560.027
               

57.280.013
                  

57.280.013
                  

1.762.462
                  

881.231
                       

881.231
                       

Industria
367

             
239

             
128

             
485

7,71
30

5.344.988
                

3.474.242
               

1.870.746
                                 

82.231
                            

33.884
                            

47.740
                            

23.085.799
                  

15.005.770
                  

8.080.030
                     

355.166
                       

230.858
                       

124.308
                       

Construcao
206

134
72

498
7,90

30
3.075.868

                
1.999.314

               
1.076.554

                                 
47.321

                            
19.499

                            
27.473

                            
13.285.134

                  
8.635.337

                     
4.649.797

                     
204.387

                       
132.851

                       
71.535

                          
Turismo 

243
             

122
             

122
             

431
6,84

30
3.142.379

                
1.571.189

               
1.571.189

                                 
48.344

                            
19.921

                            
28.067

                            
13.572.402

                  
6.786.201

                     
6.786.201

                     
208.806

                       
104.403

                       
104.403

                       
Sector Publico 

881
             

441
             

441
             

431
6,84

10
-

                                     
-

                                     
-

                                     
-

                                     
-

                                   
-

                                   
-

                                   
Conta própria

4.894
        

2.537
        

2.356
        

304
             

4,83
30

44.678.474
             

23.166.439
            

21.512.036
                              

687.361
                         

283.231
                         

399.054
                         

192.972.985
               

100.059.299
               

92.913.686
                  

2.968.815
                  

1.539.374
                  

1.429.441
                  

Total 
8.711

        
4.517

        
4.194

        
2.912

        
84.509.290

             
44.205.468

            
40.303.821

                              
1.300.143

                    
535.732

                         
754.811

                         
365.008.208

               
190.930.001

               
174.078.207

               
5.615.511

                  
2.937.385

                  
2.678.126

                  

Tete
Total

Homens
Mulheres Salario 

diario 
medio Salario 

diario 
médio 

Dias
Total 

Homens 
Mulheres

Total 
Homens 

Mulheres
Total 

Homens 
Mulheres

Total 
Homens 

Mulheres
Agricultura e Pecuaria

64
26,88

37,12
304

4,83
30

584.320
                    

245.414
                    

338.906
                                      

8.990
                               

3.704
                               

5.219
                               

4.053.140
                     

1.702.319
                     

2.350.821
                     

62.356
                          

26.190
                          

36.166
                          

Comercio
1.303

        
652

             
652

             
458

7,28
30

17.916.250
             

8.958.125
               

8.958.125
                                 

275.635
                         

113.577
                         

160.022
                         

124.276.210
               

62.138.105
                  

62.138.105
                  

1.911.942
                  

955.971
                       

955.971
                       

Industria
285

             
185

             
100

             
485

7,71
30

4.150.740
                

2.697.981
               

1.452.759
                                 

63.858
                            

26.313
                            

37.073
                            

28.791.641
                  

18.714.567
                  

10.077.074
                  

442.948
                       

287.916
                       

155.032
                       

Construcao
225

146
79

498
7,90

0
-

                                
-

                                
-

                                                  
-

                                     
-

                                     
-

                                     
-

                                     
-

                                     
-

                                     
-

                                   
-

                                   
-

                                   
Turismo 

212
             

106
             

106
             

431
6,84

30
                

2.741.499
                

1.370.750
               

1.370.750
                                 

42.177
                            

17.379
                            

24.486
                            

19.016.431
                  

9.508.215
                     

9.508.215
                     

292.560
                       

146.280
                       

146.280
                       

Sector Publico 
409

             
205

             
205

             
431

6,84
10

                
-

                                     
-

                                     
-

                                     
-

                                   
-

                                   
-

                                   
Conta própria

9.103
        

4.723
        

4.380
        

304
             

4,83
30

                
83.110.390

             
43.120.990

            
39.989.400

                              
1.278.621

                    
526.864

                         
742.316

                         
576.495.880

               
299.109.089

               
277.386.790

               
8.869.167

                  
4.601.678

                  
4.267.489

                  
Total 

11.601
     

6.043
        

5.558
        

2.912
        

108.503.199
          

56.393.260
            

52.109.939
                              

1.669.280
                    

687.837
                         

969.117
                         

752.633.302
               

391.172.296
               

361.461.007
               

11.578.974
               

6.018.035
                  

5.560.939
                  

Zambezia
Total

Homens
Mulheres Salario 

diario 
medio Salario 

diario 
médio 

Dias
Total 

Homens 
Mulheres

Total 
Homens 

Mulheres
Total 

Homens 
Mulheres

Total 
Homens 

Mulheres
Agricultura e Pecuaria

58
24

34
304

4,83
30

529.540
                    

222.407
                    

307.133
                                      

8.147
                               

3.357
                               

4.730
                               

3.122.460
                     

1.311.433
                     

1.811.027
                     

48.038
                          

20.176
                          

27.862
                          

Comercio
1.320

        
660

660
458

7,28
30

18.150.000
             

9.075.000
               

9.075.000
                                 

279.231
                         

115.059
                         

162.110
                         

107.022.414
               

53.511.207
                  

53.511.207
                  

1.646.499
                  

823.249
                       

823.249
                       

Industria
210

             
137

74
485

7,71
30

3.058.440
                

1.987.986
               

1.070.454
                                 

47.053
                            

19.388
                            

27.317
                            

18.034.250
                  

11.722.262
                  

6.311.987
                     

277.450
                       

180.342
                       

97.107
                          

Construcao
98

64
34

498
7,90

30
1.463.277

                
951.130

                    
512.147

                                      
22.512

                            
9.276

                               
13.070

                            
8.628.290

                     
5.608.388

                     
3.019.901

                     
132.743

                       
86.283

                          
46.460

                          
Turismo 

227
             

114
114

431
6,84

30
2.935.473

                
1.467.737

               
1.467.737

                                 
45.161

                            
18.609

                            
26.219

                            
17.309.170

                  
8.654.585

                     
8.654.585

                     
266.295

                       
133.147

                       
133.147

                       
Sector Publico 

1.253
        

627
627

431
6,84

10
-

                                     
-

                                     
-

                                     
-

                                   
-

                                   
-

                                   
Conta própria

9.103
        

4.723
        

4.380
        

304
             

4,83
30

83.110.390
             

43.120.990
            

39.989.400
                              

1.278.621
                    

526.864
                         

742.316
                         

490.064.713
               

254.265.148
               

235.799.566
               

7.539.457
                  

3.911.772
                  

3.627.686
                  

Total 
12.269

     
6.348

        
5.921

        
2.912

        
109.247.120

          
56.825.250

            
52.421.871

                              
1.680.725

                    
692.553

                         
975.762

                         
644.181.296

               
335.073.023

               
309.108.273

               
9.910.481

                  
5.154.970

                  
4.755.512

                  

Valor Perdido (USD)

Valor Perdido (MT)

Valor Perdido (MT)

Sector Formal
Sector Formal

Valor Perdido (USD)

Valor Perdido (USD)

Sector Informal
Valor Perdido (USD)

Valor Perdido (USD)

Sector Informal
Valor Perdido (MT)

Valor Perdido (MT)

Valor Perdido (MT)
Valor Perdido (USD)

Valor Perdido (USD)

Valor Perdido (USD)

Valor Perdido (MT)

Valor Perdido (MT)

Valor Perdido (MT)
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Avaliação do Sector de RRD em Moçambique na Sequência do Ciclone IDAI 

1. Sumário (1 p)

A 14 de Março de 2019, o Ciclone Tropical Idai atingiu a região centro de Moçambique, tendo 
provocado a morte de 603 pessoas e afectado outras 1,514, 663. Este ciclone de categoria 4, 
atingiu a velocidade máxima de ventos de 185 km/hora e cinco dias consecutivos de chuvas 
jamais vistas, as quais causaram inundações ao longo das bacias dos rios Búzi e Púnguè.  No 
rio Búzi, o nível das águas atingiu 16 metros, quase o triplo do nível de alerta de cheias 
de 5,5 metros nas estações de Dombe e de Goonda. No Rio Púnguè, o nível das águas atingiu 9 
metros no distrito de Nhamatanda, bem acima dos 5,5 metros e 6,5 metros dos níveis de alerta 
de cheias na estação de Inhazónia e na estação do Púnguè Sul, respectivamente.  

Este evento catastrófico afectou severamente o sistema de gestão de calamidades na região 
centro de Moçambique. O custo total do impacto no sector de RRC estima-se em 671,38 milhões 
de meticais (10,49 milhões de dólares americanos), dado que uma porção significativa da rede 
de aviso prévio de cheias e ciclones, assim como as infra-estruturas de logística e operacionais 
ficaram completa ou parcialmente destruídas.      

Para atender às necessidades de recuperação no sector de GRC, recomendam-se as seguintes 
quatro acções estratégicas: i) Melhoria da prontidão para situações de calamidades para uma 
resposta eficaz; ii) Fortalecimento das capacidades integradas de aviso  prévio; iii) 
Desenvolvimento da resiliência institucional da GRC; iv) Fortalecimento da governança do 
sistema de GRC. As necessidades para a recuperação são estimadas em 989,74 milhões de 
meticais (15,46 milhões de dólares americanos). 

2. Contexto do período pré-Ciclone e linha de base do sector (1p 1t)

2.1 Contexto e Análise do Sector no Período pré-Ciclone 

Em 1999, o Governo de Moçambique adoptou uma abordagem proactiva em relação a resposta 
e coordenação da emergência, através da aprovação da Política Nacional de Gestão de 
Calamidades, da criação do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), do Conselho 
Técnico de Gestão de Calamidades (CTGC), e da criação do Conselho Coordenador para a 
Gestão de Calamidades (CCGC) – um órgão interministerial dirigido pelo Primeiro-Ministro.  

Em 2006, o Governo criou igualmente a Unidade Nacional de Protecção Civil (UNAPROC) e o 
Centro Nacional Operativo de Emergência (CENOE). Igualmente, foram criados os Centros 
Operativos de Emergência ao nível regional, provincial e distrital. Foi ainda  criada uma rede de 
Comités Locais de Gestão do Risco de Calamidades (CLGRC), constituídos por voluntários das 
comunidades locais. Vários sistemas de alerta prévio baseados na comunidade foram 
estabelecidos em todo o país, virados particularmente para as comunidades em maior risco.  

Nesse mesmo ano, o Governo adoptou o Plano Director de Prevenção e Mitigação das 
Calamidades Naturais (PDPMCN 2006-2015), com horizonte de 10 anos, e a Lei de Gestão de  
Calamidades foi promulgada em 2014. Em 2017, foi aprovado um novo plano, alinhado ao 
Quadro de Sendai para RRD e às Estratégias de Desenvolvimento do país.    

Todos os anos, o Governo prepara um plano de contingência com base na previsão sazonal 
para a época chuvosa e ciclónica (Outubro a Março). Com base no cenário mais provável 
(Cenário 2) do Plano, nos princípios de 2019, o Governo planificou responder a cheias de maior 
magnitude  e aos ciclones nas regiões centro e norte, especialmente, nas províncias da 
Zambézia e de Cabo Delgado. Os meios disponibilizados incluíam: redes meteorológicas e 
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hidrológicas, para fornecer dados a DNGRH e ao INAM sobre os rios Limpopo, Save, Buzi, 
Licungo e Messalo, e ligadas a 127 Comités Locais de Gestão dos Riscos de Calamidades. O 
equipamento logístico e de transporte foi preposicionado, e 6,815 salas de aulas, 1,253 igrejas, 
311 armazéns e 25 campos  de futebol foram identificados como abrigos.  O INGC e os seus 
parceiros tinham disponíveis 2,008 toneladas de alimentos (cereais, feijões e óleo alimentar) que 
seriam suficientes para a assistência de emergência a 126,375 pessoas e material de abrigo 
para 74,000 pessoas.  
 
Apesar da enorme e atempada mobilização e disponibilidade de recursos, da emissão dos 
avisos, mobilização de pessoal, e das estruturas de coordenação estarem prontas para 
responder, a magnitude da catástrofe rapidamente ultrapassou essa capacidade.  Muitos dos 
problemas pre-existentes do sistema de resposta ficaram expostos: manutenção limitada do SAP 
e do equipamento de resposta; baixo nível na preparação de funcionários, voluntários e dos 
mecanismos de resposta; capacidade heterogénea a diferentes níveis; falta de apoio 
psicossocial para o pessoal  de resposta; linguagem técnica diferente e falta de clareza quanto 
aos procedimentos.  
 
2.2 Tabela dos Principais Dados de Linha de Base para o Sector   
 

Tabela resumida dos recursos disponíveis para a prontidão e  resposta à emergência  
 
Item Recursos disponíveis 
 
Rede e informação de aviso  
prévio de cheias e ciclones  

• 30 estações pluviométricas, 33 estações hidrológicas, e 
30 estações meteorológicas 

• 100 rádios comunitárias 

 
 
 
Operações de busca e 
salvamento 

• 92 barcos, 7 pontes móveis, 3 helicópteros e 10 viaturas 
• 714 membros da UNAPROC (Forças Armadas, Polícia, 

Bombeiros, Administração Marítima, Cruz Vermelha de 
Moçambique) 

• 127 Comités Local de Gestão de Risco de Calamidades  

 
Abrigo para  cheias e 
ciclones 

• 6,815 salas de aulas, 1,253 igrejas, 311 armazéns e 25 
campos  de futebol   

 
 
 
Bens  de emergência 

• 2,008 toneladas de produtos alimentares para 126,375 
pessoas 

• Material de abrigo para 74,000 pessoas 
• Bens para educação (tendas), água e saneamento e de 

saúde 

 
3. Efeitos sobre o sector e custos dos efeitos (2p) 
 
3.1. Descrição geral dos efeitos sobre o sector 
 
Os principais efeitos do ciclone Idai sobre o sector de Gestão do Risco de Calamidades são:  
 
A combinação dos ventos, chuvas e cheias  resultou em danos severos às infra-estruturas do 
sistema de alerta prévio na região. As infra-estruturas, meios logísticos e equipamento 
informático  do INGC também ficaram danificados.  Esta situação criou um novo nível de risco, já 
que as capacidades de resposta e de aviso prévio para eventos futuros não podem ser 
garantidas.    
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As infra-estruturas de transportes e comunicações, cruciais para a resposta e recuperação em 
caso de calamidades, também foram destruídas.  Estas  incluem fibra óptica, estradas, pontes, 
assim como o sistema de comunicação. Isto  resultou no corte da comunicação dos avisos 
prévios a todos os níveis (entre Maputo e a delegação  provincial, e entres as equipas de 
resposta e as comunidades afectadas).  Por exemplo, a mensagem sobre as cheias gerada pela 
DNGRH a 19 de Março e partilhada com o INGC não chegou às comunidades por causa do 
corte total da comunicação. As cheias subsequentes também destruíram estradas e pontes, 
dificultando a evacuação, a busca e salvamento, bem como a resposta de emergência durante 
pelo menos 4 a 5 dias.  
 
Todos os funcionários do INGC na província de Sofala (30 pessoas) foram directamente 
afectados pela calamidade (casas destruídas, perda de familiares, etc.).  
 
Também muitas das pessoas enviadas para coordenar a resposta de emergência ficaram 
afectadas psicologicamente. De um modo geral, o desastre  reduziu as capacidades técnicas de 
resposta a uma outra eventual emergência na região, bem como de suprir futuras necessidades 
humanitárias. Por isso, torna-se necessária uma acção imediata com vista a restaurar essas 
capacidades. 
 
O impacto dos fenómenos sobre o ambiente, como a destruição das bacias, a saturação do leito 
dos rios, e a saturação dos solos exacerbam a vulnerabilidade existente no seio da comunidade.  
Esta situação requer uma actualização rápida do mapeamento dos perigos e a avaliação dos 
riscos na região. 
 
3.2 Tabela Resumida dos Danos e Perdas do Sector (em moeda nacional e em USD) 
 

Danos/e Perdas 
Danos em MZM Danos em USD 

Sector 
Público  

Sector 
Privado 

Sector 
Público  

Sector 
Privado 

69 estações hidrológicas   6 624 000  -    103 500  -    

5 estações telemétricas 5 120 000 -    80 000  - 
Diques de Nante e Nicoadala     390 000 000  -         6 093 750  -    
5 estações meteorológicas 
automáticas  

         
6 239 008    97 485  

                           
-    

Sistema de radar Doppler (Beira)     120 000 000                              
-         1 875 000  

                           
-    

Equipamento informático da delegação 
do INAM       11 147 940                              

-    
         

174,1867  
                           
-    

2 viaturas da delegação do INAM 
(4X4) 

            
400 000  

                            
-                  6 250  

                           
-    

Edifício e residência da delegação do 
INAM        15 259 895                              

-             238 436  
                           
-    

2 edifícios do COE de  Sofala e Tete          
9 170 000  

                            
-             143 281  

                           
-    

Sistema de rádio sondagem  15 000 000             234 375  
                           
-    

Estrada de acesso ao COE da 
Zambézia 

         
2 000 000  

                            
-               31 250  

                           
-    

Equipamento informático e de 
escritório do INGC (6 computadores de 
mesa e impressoras, 1 televisor, 1 
fotocopiadora, 1 projector, 3 
secretárias de escritório, 4 aparelhos 

         
1 058 125  

                            
-    

           16 533  
                           
-    
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de ar condicionado, 1 gerador de 5 
KVA) em Tete e Sofala  

13 armazéns do INGC na Zambézia e 
em Sofala       59 125 000                              

-             923 828  
                           
-    

 96 kits dos Comités Locais de Gestão 
do Risco de Calamidades 

                             
-    

      
26 950 000  

                           
-    

         
421 094  

27 sensores comunitários de alerta                              
-    

           
342 500  

                           
-    

              
5 352  

39 estações pluviométricas e 
hidrométricas convencionais e 
comunitárias   

                             
-    

           
361 000                             

-    
              

5 641  
19 rádios (12 rádios VHF e 7 rádios 
HF) 

                             
-    

        
2 328 000  

                           
-    

           
36 375  

2 computadores (1 computador de 
mesa e 1 computador portátil)   

           
150 000  

                           
-    

              
2 344  

17 baterias e 17 painéis solares   
           

110 500  
                           
-    

              
1 727  

Total  641 143 968  30 242 000  10 017 875  472 531  
 
3.3 Questões Transversais  
 
Género: Existem lacunas na provisão de dados desagregados sobre os impactos humanos do 
ciclone Idai, e não existem mapas de inundações e ciclones, assim como avaliações de 
vulnerabilidade e do risco que revelem de forma integral às necessidades diferenciadas das 
mulheres, homens, crianças e grupos vulnerável. Isto exigirá muita maior atenção do sector de 
RRD, para garantir que as vulnerabilidades e capacidades sejam oportunamente identificadas e 
devidamente atendidas no contexto de  prontidão e resposta às calamidades. 
 
Meio Ambiente: A coordenação com o planeamento do uso da terra e  estratégias de adaptação 
às mudanças  climáticas deve ser estabelecida para criar sinergias e evitar a duplicação, 
nomeadamente em aspectos como o aviso prévio, análise dos perigos e planificação do 
desenvolvimento territorial a curto e  longo prazos. 
 
Governação: Devem ser estabelecidas ligações com o sector da governação para garantir uma 
articulação adequada das acções entre a RRD  e a governação local. 
 
5. Necessidades de Recuperação e Estratégia  
 
5.1 Necessidades de Recuperação e Priorização 
 
As necessidades de recuperação estão organizadas em cinco áreas estratégicas, alinhadas ao 
Plano Director de Redução do Risco de Desastres (2017-2030), como se segue: 
 
1. Fortalecimento da prontidão, resposta, recuperação e reconstrução resiliente 

• Reabilitar e reconstruir as infra-estruturas de  prontidão e resposta (centros  operativos  de 
emergência, armazéns, escolas, igrejas, CLGRC e outras infra-estruturas críticas para apoiar 
acções de prontidão coordenadas entre o INGC, INAM, DNRGH, ARA’s)   

• Desenvolver e actualizar os Procedimentos Operacionais Padronizados (SOP) de prontidão 
e resposta às inundações e ciclones a vários níveis.  

• Actualização/criação de planos de contingência a nível provincial e local. 
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2. Restauração imediata das capacidades de aviso  prévio 
• Inventário e avaliação dos protocolos existentes para acção prévia aos avisos prévios de 

cheias e ciclones na região afectada;   
• Reinstalação e recuperação imediata dos sistemas de aviso prévio de cheias e ciclones 

afectados; 
• Actualização dos mapas de multi-ameaças e cenários de riscos, avaliando novas exposições 

e vulnerabilidades criadas pela catástrofe. 
• Estabelecimento de um sistema de alerta prévio nacional integrado multi-ameaças, com 

Procedimentos Operacionais Padronizados (SOP) detalhados e alinhados entre o INGC, 
INAM, DNRGH e ARA’s, e em consonância com o Plano Director de RRD 2017-2030, 
incluindo o treinamento das comunidades locais.   
 

3. Desenvolvimento de resiliência da resposta institucional 
• Desenvolver um plano de continuidade do negócio/serviços/operações para os sistemas de 

gestão de calamidades ao nível nacional e local, incluindo uma estratégia de reforço de 
capacidades ao longo prazo.   

• Apoio psicossocial para os funcionários e voluntários envolvidos na resposta ao desastre. 

 
4. Fortalecimento da governança do sistema de RRD  
• Análise da situação de CLGRC, criação, fortalecimento e treinamento dos comités locais. 
• Definição e implementação de uma estratégia de reforma das políticas a curto prazo, 

incluindo regulamentos e Procedimentos Operacionais Padronizados (SOP) para 
organizações públicas, privadas e da sociedade civil em áreas altamente  expostas às 
cheias e ciclones. 

• Operacionalização e capitalização do Fundo de Gestão de Calamidades para apoiar a região 
afectada, e implementação de uma Estratégia de Financiamento da Gestão do  Risco de 
Desastres. 

• Regulamentação e actualização do quadro jurídico e institucional de GRD existente, 
incluindo o mandato do INGC e das agências técnicas - INAM, DNRGH e ARA’s para maior 
clareza das funções e responsabilidades com o fim de apoiar um sistema de aviso prévio 
multiameaça eficiente e a geração de mensagens coerentes para as pessoas e para as 
instâncias operacionais a nível nacional, regional e local. 
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Danos/Perda e Necessidades 

Danos Necessidades 

MZM MZM USD 

Sector Público Sector 
Privado Sector Público Sector 

Privado 
Sector 
Público 

Sector 
Privado 

Infra-estrutura de preparação e resposta 
2 edifícios do COE de Sofala e Tete 9 170 000,00 0 9 170 000,00 0 143 281,25 0 
Estrada de acesso ao COE da 
Zambézia 2 000 000,00 0 2 000 000,00 0 31 250,00 0 

Diques de Nante e Nicoadala 390 000 000,00 0 390 000 000,00 0 6 093 750,00 0 
Equipamento informático e de escritório 
do INGC (6 computadores de mesa e 
impressoras, 1 televisor, 1 
fotocopiadora, 1 projector, 3 secretárias 
de escritório, 4 aparelhos de ar 
condicionado, 1 gerador de 5 KVA) em 
Tete e Sofala 

1 058 125,00 0 1 058 125,00 0 16 533,20 0 

13 armazéns do INGC na Zambézia e 
em Sofala 59 125 000,00 0 59 125 000,00 0 923 828,13 0 

 96 kits dos Comités Locais de Gestão 
do Risco de Calamidades 0 26 950 000,00 0 26 950 000,00 0 421 093 750 

Infra-estrutura de Alerta Prévio 
69 estações  hidrológicas 6 624 000,00 0 8 280 000,00 0 129 375,00 0 
5 estações telemétricas 5 120 000,00 0 6 400 000,00 0 100 000,00 0 
5 estações meteorológicas automáticas 6 239 008,20 0 7 486 809,84 0 116 981,40 0 
Sistema de radar Doppler (Beira) 120 000 000,00 0 120 000 000,00 0 1 875 000,00 0 
27 sensores comunitários de alerta 0 342 500,00 0 428 125,00 0 6 689,45 
Sistema de rádio sondagem 15 000 000,00 0 15 000 000,00 0 234 375,00 0 

39 estações pluviométricas e 
hidrométricas convencionais e 
comunitárias 

0 361 000,00 0 451 250,00 0 7 050,78 
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Danos/Perda e Necessidades  

Danos Necessidades 

MZM MZM USD 

Sector Público Sector 
Privado  Sector Público Sector 

Privado 
Sector 
Público 

Sector 
Privado 

19 rádios (12 rádios VHF e 7 rádios HF) 0 2 328 000,00 0 2 328 000,00 0 36 375,00 
2 computadores (1 computador de 
mesa e 1 computador portátil)   150 000,00 0 150 000,00 0 2 343,75 

17 baterias e 17 painéis solares   110 500,00 0 110 500,00 0 1 726,56 
Equipamento informático da delegação 
do INAM 11 147 940,00 0 11.147.940,00 0 174 186,56 0 

2 viaturas da delegação do INAM (4X4) 400 000,00 0 4 000 000,00 0 62 500,00 0 
Edifício e residência da delegação do 
INAM  15 259 894,80 0 15 259 894,80 0 238 435,86 0 

Outras Necessidades e Estratégia de Recuperação 
1. Fortalecimento da prontidão e da 
resposta     38 400 000 600	000	

2 Reconstrução das capacidades de 
aviso  prévio     176 000 000 2 750 000 

3 Desenvolvimento de resiliência da 
resposta institucional     19 200 000 300	000	

4 Fortalecimento da governança do 
sistema de RRD      76 800 000 1 200 000 

Total 641 143 968,00 
 

30 242 000,00 
 

959	327	769,60	
 7 967 875,00 14	989	496,40	

 
475 279,30 
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5.2 Recomendações para RRD e para a Criação de Resiliência no Sector 

O impacto catastrófico do ciclone Idai no sector de RRD e, particularmente, nos sistemas de 
aviso  prévio e nas capacidades de prontidão e de resposta traz lições sobre as melhorias que se 
impõem para restaurar e fortalecer estas capacidades e para desenvolver a resiliência para o 
sector. 

As principais recomendações incluem: 
i. Melhoria da educação das comunidades locais para que saibam viver com ciclones e
cheias, garantindo que todas as comunidades em risco sejam informadas, educadas ou
treinadas para prevenir, preparar, responder e recuperar do impacto multiameaça;
ii. aumento da resiliência dos sistemas de alerta prévio multiameaça para garantir que estes
permaneçam funcionais e haja fluxo de informação atempada e que sempre atinja as
comunidades em risco;
iii. melhoria da avaliação, resiliência e distribuição espacial dos abrigos provisórios para cheias
e ciclones, a fim de garantir que estes estejam próximos das comunidades necessitadas e que
ofereçam a segurança e a protecção necessárias;
iv. fortalecimento das capacidades nacional e local de prontidão e de resposta para garantir
que as acções de busca e salvamento e de assistência humanitária para as populações em risco
sejam realizadas atempadamente;
v. melhoria da planificação da resposta à emergência para garantir que todos os centros de
acomodação sejam identificados e equipados com meios adequados para a assistência
humanitária antes da ocorrência das calamidades;
vi. aumento da resiliência das infra-estruturas meteorológicas e hidrológicas, e das infra-
estruturas sociais e produtivas para garantir a continuidade de serviços e o apoio às operações
de emergência e  recuperação rápida.
vii. Integração da RRD no planeamento do uso da terra para impedir a ocupação e
desenvolvimento inadequado das áreas de risco de cheias.

5.3 Tabela das iniciativas de recuperação a curto, médio e longo prazos e custos 
(moeda nacional e USD) 

Item Prioridade Desc Custo 
(1 a 5) MZM USD 

Curto 
prazo 

Reabilitação de 74 estações da rede 
hidrológica 

1 14 680 000,0
0 

229 375,00 

Reabilitação de 5 estações meteorológicas 1 7 486 809,84 116 981,40 
Reabilitação de sistemas de aviso  prévio 
multiameaça baseados na comunidade 

1 879 375,00 13 740,23 

Aquisição e instalação de sistema de 
comunicação para aviso prévio 
multiameaça baseado na comunidade  

1 2 588 500,00 40 445,31 

Aquisição de equipamentos das 
Comunidades Locais para a Gestão do 
Risco de Calamidades 

1 26 950 
000,00 

421 093,75 

Aquisição de equipamento  informático e 
viaturas para delegação do INAM na Beira 

2 15 147 940,0
0 

236 686,56 

Desenvolver e actualizar os Procedimentos 
Operacionais Padronizados (SOP) de 
prontidão e resposta comum a diferentes 
escalas 

1 500 000,00 
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Actualização/criação de planos de 
contingência a nível provincial e local, em 
articulação com o nível nacional 

1 100 000,00 

Inventário e avaliação dos sistemas 
existentes de aviso  prévio de cheias e 
ciclones na região afectada  

1 250 000,00 

Estabelecimento de um Sistema de Aviso 
Prévio Nacional Multiameaça, com SOP 
detalhados, assim como treinamento das 
comunidades  

1 1 500 000,00 

Actualização dos mapas de perigos e de 
infra-estruturas críticas e dos cenários de 
risco 

1 1 000 000,00 

Desenvolver e implementar um plano de 
continuidade de 
negócios/serviços/operações para GRD  

2 200 000,00 

Apoio psicossocial para os funcionários e 
voluntários envolvidos nas acções de 
resposta e de recuperação. 

1 100 000,00 

Análise da situação dos CLGRC, criação, 
fortalecimento e treinamento dos comités 
das áreas altamente expostas na região 
afectada (após a actualização dos cenários 
multiameaça)  

1 1 000 000,00 

Aquisição e instalação de um sistema de 
radar Doppler na Beira 

1 120 000 000 1 875 000 

Médio 
prazo 

Reabilitação do edifício e residência  da 
delegação do INAM na Beira 

1 15 259 895 238 436 

Reabilitação do sistema de rádio 
sondagem na Beira 

2 15 000 000 234 375 

Reabilitação e provisão de equipamento 
para os COE da Zambézia, Sofala e Tete 

2 12 228 125 191 064 

Reabilitação de 13 armazéns do INGC em 
Sofala e Zambézia 

2 59 125 000 923 828 

Reabilitação de diques de Nante e 
Nicoadala 

1 390 000 000 6 093 750 

Definição e implementação de uma 
estratégia de reforma das políticas a curto 
prazo 

2 100 000 

Actualização da estrutura organizacional do 
INGC,  INAM e da DNRGH/ARA’s, da 
rede institucional e do quadro jurídico de 
RRD    

2 100 000 

Total 15 464 775,70 

5.4 Mecanismos de Implementação 

A implementação das acções de recuperação do sector de RDD será feita pelo INGC, DNGRH e 
INAM para suas  respectivas componentes. Entretanto, o INGC será responsável pela 
coordenação geral do sector de modo a  assegurar que a elaboração e execução dos planos de 
implementação sectoriais  respondam às necessidades identificadas, atendam as 
vulnerabilidades existentes e integrem as opiniões e expectativas de todos os intervenientes do 
sector de RDD.  
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1. Contexto Pré Desastres

1.1.1. Sector Real 

a. Produto Interno Bruto

Abrandamento da actividade económica em 2018. De acordo com estimativas do INE, o PIB, em 
2018, cresceu em 3,3%, em termos reais, após ter expandido sucessivamente em 6,6%, 3,8% e 3,7%, 
nos anteriores num contexto de procura interna ainda subjugada, a reflectir o efeito combinado da 
fraca capacidade financeira do Estado, aliado a restrições de acesso ao financiamento externo e 
uma política monetária ainda restritiva.  

A desaceleração da actividade económica ora observada traduziu o menor dinamismo do sector 
agrícola (sector com maior peso no PIB), da indústria extractiva e dos transportes e comunicações, 
reflectindo, em parte, os choques climatéricos que se registaram no quarto trimestre de 2018 (chuva 
excessiva na zona norte e seca na zona sul do país), a queda dos preços dos principais produtos 
exportados e a contínua fraca procura interna foram os principais factores que condicionaram o 
desempenho. 

1.1.2. Preços 

Evolução do IPC de Moçambique 

A inflação de Moçambique, medida pela variação do IPC, em 2018, manteve-se baixa e estável. 
Os dados do INE referentes à 2018 indicam que a inflação anual do ano referência manteve-se 
baixa e estável ao longo de todo ano. Efectivamente, o seu ponto mais elevado foi observado no mês 
de Agosto quando atingiu 5,02%, tendo posteriormente iniciado uma trajectória descendente, que 
culminou no nível de 3,52% em Dezembro, após situar-se nos 5,65% em período homólogo de 2017 
(Gráfico 1). Por seu turno, a inflação média anual deu continuidade à tendência de queda iniciada no 
ano anterior tendo passado de 13,65% em 2017 para 3,91% no fecho de 2018. 

Gráfico 1: Contribuição das Componentes para a Inflação Anual de Moçambique 

Fonte: INE,2019 
Ao nível das cidades que compõem o IPC agregado de Moçambique registou-se um comportamento 
diferenciando, com a inflação anual a refrear em Maputo de 7,16% para 4,33% e em Nampula, 
de 4,57% para 1,74% entre 2017 e 2018, respectivamente. Tendo sido esta última, a cidade onde 
se verificou o nível mais baixo de inflação dos três maiores centros urbanos do país. Entretanto, a 
cidade da Beira destacou-se por ter sido a única que registou uma ligeira aceleração da inflação 
anual passando de 2,93% em 2017 para 3,76% em 2018, segundo ilustra o Gráfico 2.   
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     Gráfico 2: Contribuição das Cidades para a Inflação Anual de Moçambique 

     Fonte: INE,2019 

1.1. Sector Externo 

1.2.1. Balança de Pagamentos 

a) Conta Corrente

Ligeira melhoria do défice da conta corrente, exceptuando grandes projectos. Em 2018, o défice 
da conta corrente, exceptuando os grandes projectos situou-se em USD 3.902 milhões (28,3% do PIB, 
após 28,8 % em 2017), representando uma ligeira melhoria face ao período homólogo do ano 
anterior. Entretanto, em termos absolutos, o défice aumentou em USD 261 milhões, traduzindo, 
essencialmente, o incremento mais pronunciado das importações (USD 482 milhões) do que das 
exportações (USD 210 milhões) e a redução dos rendimentos secundários, com ênfase para as 
transferências unilaterais (Quadro 1). 

Quadro 1: Balança de Pagamentos (em milhões de USD) 

Fonte: BM 

A nível de produtos de exportação, o destaque vai para o alumínio em barras, cujo valor no ano 
cresceu em USD 191,4 milhões, seguido de cabos de alumínio (USD 63,2 milhões), areias pesadas 
(USD 52 milhões), pedras preciosas (USD 47,4 milhões) e carvão mineral, cuja receita incrementou 
face ao período homólogo em USD 38,8 milhões, a reflectir o efeito conjugado do aumento do 
volume e do preço no mercado internacional. 
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b) Conta Financeira

Para o financiamento do défice da conta corrente em 2018, a economia moçambicana recebeu 
recursos externos no valor de USD 3.638 milhões (27% do PIB) valor que representa um acréscimo 
de USD 218,3 milhões face a igual período do ano anterior. O saldo da conta financeira foi, 
essencialmente, determinado pelo aumento do IDE (USD 399 milhões) com destaque para os grandes 
projectos (USD 1.101milhões), dos quais USD 758 milhões relativos à indústria extractiva. O IDE nos 
outros sectores de actividade reduziu em USD 588 milhões, facto que influenciou a queda das 
Reservas Internacionais Líquidas.  

1.2.2. Reservas Internacionais Líquidas (RIL) 
Redução das RIL em 2018 devido ao pagamento da dívida externa pública e às vendas do BM 
no Mercado Cambial Interbancário para o Financiamento das importações. O saldo das reservas 
internacionais líquidas foi de USD 2.844 milhões em Dezembro de 2018, o correspondente a um 
desgaste anual de USD 218 milhões após a constituição de USD 1.335 milhões em 2017. Com efeito, 
o saldo das Reservas Internacionais Brutas foi de USD 3.040 milhões, equivalentes a 6,3 meses de
cobertura das importações de bens e serviços, excluindo os grandes projectos (Gráfico 3).

Gráfico 3: Evolução das Reservas Internacionais (em milhões de USD e meses de cobertura) 

Fonte: Banco de Moçambique 

No período, o desgaste das RIL foi explicado, essencialmente, pelos seguintes factores: 
§ Pagamento do serviço da dívida externa no valor de USD 390 milhões (perante USD 261

milhões em igual período de 2017); e
§ Vendas Líquidas no Mercado Cambial Interbancário (MCI) no valor de USD 374 milhões (face às

compras líquidas de USD 710 milhões em igual período de 2017).

Refira-se, no entanto, que o desgaste atrás referido, foi atenuado por: 

• Entrada líquida de divisas para os projectos do Estado no valor de USD 329 milhões, que
compara a USD 715 em igual período de 2017;

• Aprovisionamento (líquido) efectuado pelos bancos comerceia no valor de USD 165 milhões;
e
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• Compras diversas do Banco de Moçambique no valor de USD 138 milhões (perante USD 85
milhões em igual período de 2017).

2. Impacto Sectorial do Ciclone Idai

Quadro 2. Resumo de Danos, Perdas e Necessidades do Ciclone Idai 

Efeito dos Desastres 
Em Milhões de USD 

Danos Perdas Necessidades 

Sector Social  509,4  198,0  1.235,3 

Sector Produtivo  204,6  1.1446,1  380,4 
Infra-estrutura  682,9  206,3  1.185,6 

Assuntos Transversais  104,2  4,6  262,8 

Total  1.501,4  1.555,0 3.064,1 

3. Impacto Macroeconómico

3.1. Macroeconómico do Ciclone Idai 

a. Análise Inicial do Impacto do Ciclone Idai nas Projecções do PIB e Inflação para 2019 e
20201

Moçambique é um dos países mais vulneráveis aos choques climatéricos. Entre 1992 e 2016, os
desastres naturais afectaram 17 milhões de pessoas e resultaram em perdas económicas avaliadas
em 14% do PIB, em termos cumulativos (IMF, 2018)2. A 14 de Março de 2019, o País foi novamente
afectado por um Ciclone - IDAI, numa magnitude superior ao Ciclone Elaine que ocorreu em 2000,
causando perdas no capital humano e nas infra-estruturas económicas e sociais nas províncias de
Sofala, Manica, Zambézia, Tete e Inhambane. O desastre tem um impacto significativo sobre as
perspectivas de crescimento e de inflação do País no curto e médio prazo e pode condicionar a
condução da política monetária, segundo ilustra o Quadro 3.

Quadro 3. Evolução dos Pressupostos Macroeconómicos (2017-2022) 

Fonte Banco de Moçambique 

b. Potencial Impacto do Ciclone Idai sobre as Projecções do PIB para 2019 e 2020

O ciclone Idai afectou directamente a oferta agregada através da destruição da capacidade 
produtiva, principalmente, dos sectores da agricultura, comércio, transportes, indústria 

1	Para	elaboração	da	caixa	Banco	Central	contactou	a	Associação	Moçambicana	de	Bancos,	Banco	Mundial	e	
UNIDO.			
2IMF	(2018).	“Enhancing	Resilience	to	Climate	Change	in	Mozambique:	Risks	and	Policy	Options”.	Republic	of	Mozambique	Issues,	IMF	
Country	Report	No.	18/66	

2015 2016 2017 2018

Est. Lei Act.	
Març

Prev	
Pos	Idai

RIL	(Meses	de	Cobertura	de	Importações) 5,91 4,19 6,81 6,28 6,0 5,4 5,3
Taxa	de	Cambio	media	anual	(MT/USD) 38,3 63,1 63,9 60,9 60,5 62,0 64,0
Exportações	(Milhões	de	USD) 3.413 3.328 4.725 5.196 5.160 5.591 5.479
Investimento	Directo	Estrangeiro	(Milhões	de	USD)4.034 3.093 2.293 2.692 5.769 2.796 3.177

2019

Indicadores	Macroeconomicos
REAL
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transformadora e serviços, os dados aliados, apontam para um crescimento menos pronunciado nos 
seguintes sectores: 

 
ü Agricultura: a destruição de um total de 813 mil hectares do total da área cultivada, 

equivalente a cerca de 14,0%3 da área planificada para 2019, acrescido a 3 mil 
hectares de área de pastagem afectada, leva a um crescimento do sector agrário de 
2,0% em 2019, após 3,5% registados em 2018. Este crescimento é justificado pela 
dinâmica da produção e produtividade de outras regiões do País, bem como dos efeitos 
positivos esperados na segunda época da campanha agrária de 2018/2019;  
 

ü Indústria4: prevê-se um crescimento da actividade industrial impulsionado pela dinâmica 
do sector extractivo, combinado com o efeito positivo esperado no sector de energia 
eléctrica e de reconstrução de infra-estruturas da região. A combinação destes factores 
poderá atenuar o impacto negativo na indústria transformadora decorrente do Ciclone 
Idai. Prevendo-se a manutenção da taxa de crescimento económico em torno de 4.5% 
para 2019;  

 
ü Serviços5: prevê-se uma desaceleração do crescimento do sector de serviços para 

1,7% em 2019 contra 2.4% em 2018, justificado pelo efeito negativo da destruição 
de infra-estruturas nos sectores de transportes, comunicações, comércio e turismo. 
 
 

Quadro 4: Projecção do PIB Sectorial (2019-2020) 
 

 
Fonte: INE, MEF e Estimativas Banco de Moçambique 

 
Assim, as previsões preliminares, apontam para uma desaceleração do crescimento do PIB real 
para 2.5% em 2019, comparando com o crescimento de 3.3% registado em 2018 numa rota 
de crescimento planificado de 4.7% em 2019 (Gráfico …..). Esta previsão preliminar toma em 
consideração que a região centro do País tem um peso de 30%6 no PIB moçambicano e 
assume-se que o choque da oferta decorrente do Ciclone Idai, tenha gerado uma queda de 
mais de 60% da capacidade produtiva naquela região do País 
 
 
 
 
 

																																																													
3	Estimativa	que	toma	em	consideração	a	previsão	de	áreas	cultivadas	de	5.8	milhões	de	hectares	previstas	no	Plano	Económico	e	Social	de	
2019.	
4	Indústria	inclui	a	manufatura,	construção	civil,	extractivo	e	distribuição	de	energia,	água	e	gás.		
5	O	porto	da	Beira,	ficou	paralisado	por	alguns	dias,	e	houve	interrupção	dos	serviços	de	transportes	e	comunicações.		
																							6	Média	dos	últimos	5	anos	calculado	com	base	nos	dados	do	INE.	

2016 2017 2018

Real Real Estimativa Lei
Act.	
Març

Prev		Pos	
Idai

1.	Agricultura.	Produção	animal.	Caça	e	Floresta 3.1 4.5 3.5 5.5 4.0 2.0
2.	Pesca 4.5 2.6 3.5 6.0 4.5 4.5
3.	Indústria	Extractiva 22.5 40.8 11.7 14.0 13.0 13.0
4.	Indústria	Transformadora 8.5 0.3 2.5 3.1 3.0 3.0
5.	Electricidade	Água	e	Gás 12.2 -7.8 0.0 2.0 1.0 1.0
6.	Construção 12 -12.4 -1.2 3.5 0.5 1.0
7.	Comércio	e	serviços 4.4 1.5 2.5 2.6 3.0 1.0
8.	Hotéis.	Alojamento.	Restauração	e	Similares 8.2 0.8 2.7 3.5 3.0 3.0
9.	Transporte	e	Armazenagem.	Informação	e	comunicação 7.6 4.3 3.0 2.8 2.0 2.0
10.	Serviços	Financeiros	e	Seguros 5.9 1.1 1.8 2.0 2.0 2.0
11.	Administração	Pública.	Defesa	e	Segurança	social 14.8 2.9 5.1 4.5 5.5 5.5
12.	Educação 7.4 2.6 6.1 5.0 7.0 7.0
13.	Saúde	Humana	e	Acção	Social 10.2 2.7 2.8 4.5 3.0 3.0
14.	Outros	Serviços 5.4 1.9 0.3 3.0 1.0 1.0
Taxa	de	Crescimento	do	PIB 6.6 3.7 3.3 4.7 3.8 2.5

Ramo	de	Actividade
2019
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Gráfico 4: Variação Anual do Produto Interno Bruto (em %) 

Para 2020, espera-se uma recuperação da actividade económica, com uma previsão de um 
crescimento económico de 3.9% reflectindo os efeitos positivos do Plano de Reconstrução da 
zona centro do País. De acordo com as estimativas preliminares, o Plano de Reconstrução da 
zona centro está avaliado em cerca de USD 800 milhões, dos quais USD 500 milhões destinam-
se à reconstrução de infra-estruturas económicas e sociais e o remanescente destinado ao sector 
da agricultura7 (Banco Mundial, 2019). 

c. Potencial Impacto do Ciclone Idai sobre as Projecções da Inflação para 2019 e 2020

O choque da oferta também irá gerar uma pressão sobre os preços no curto prazo, que 
tenderá a dissipar-se no médio prazo. A pressão inflacionária poderá decorrer dos seguintes 
efeitos:  

ü Efeitos de curto prazo8: a destruição de áreas cultivadas na véspera da colheita,
poderá resultar no declínio da oferta de produtos agrícolas e consequentemente no
agravamento do preço de produtos alimentares na zona centro do país. Por seu turno, a
destruição de parte do parque industrial e de empresas de prestação de serviços, irá
levar à interrupção dos negócios e da rede de comércio, estimulando o incremento dos
preços de produtos não alimentares, para além do efeito inercial nas expectativas.
Note-se que os produtos alimentares têm um peso de 33% no cabaz do IPC da Beira e
30% no IPC de Moçambique.

ü Efeitos de médio prazo: à medida que os recursos de apoio à reconstrução das infra-
estruturas danificadas bem como de assistência social forem sendo canalizados para as
regiões afectadas, poderão criar um estímulo adicional na procura agregada, gerando
deste modo uma pressão nos preços domésticos. Adicionalmente, para suprir o défice da
oferta de bens e serviços na região, prevê-se um incremento na importação de bens
diversos o que poderá resultar na deterioração da balança comercial. Esta situação
poderá levar a uma pressão na procura por moeda estrangeira e consequentemente
induzir a uma maior pressão no mercado cambial, ainda que moderada, tendo em conta
as perspectivas de influxos de ajuda externa para mitigar os efeitos do desastre.

7	World	Bank	(2019).	“Cyclone	IDAI	Mozambique:	Global	Rapid	Post	Disaster	Damage	Estimation	(Grade)	–	Preliminary	Report		
8	Normalmente,	considerados	temporários	de	até	6	meses.		
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Em face da combinação destes efeitos, prevê-se uma aceleração da inflação anual para a 
banda entre 6.0% a 8.0% até finais de 2020, contra a projecção anterior de 6% a 7%. 
Apesar desta ligeira revisão em alta, antecipa-se que a inflação se mantenha na banda de um 
dígito. Note-se que a Cidade da Beira tem um peso de 18.9% na inflação global do País. A 
aceleração dos preços na Cidade da Beira poderá ser atenuada não só pela estabilidade de 
preços que se verifica nas cidades de Nampula e Maputo que em conjunto têm um peso 
agregado de 81.1% na inflação global. Consideram-se, para além disto, os esforços que estão 
sendo desencadeados na distribuição de alfaias agrícolas e sementes de curta maturação. 
 
 

Gráfico 5: Projecção da Inflação media (2019-2020) 
 

 

 
Fonte: INE, Estimativas do BM 

  

 

d. Postura da Política Monetária em face do Ciclone Idai 
Em geral, o efeito das medidas de política monetária a um choque temporário da oferta como o 
causado pelo ciclone Idai é limitado. Ou seja, os instrumentos de política monetária são pouco 
eficientes para mitigar os efeitos deste tipo de choque. No caso moçambicano, tratou-se de um 
choque da oferta que afectou uma região específica do País. Neste contexto, a evolução do consumo, 
da confiança empresarial e das expectativas dos agentes económicos para além do horizonte 
temporal de curto prazo, será objecto de contínua monitoria pelo Banco Central, dado o potencial 
impacto destes indicadores nas projecções de crescimento e inflação no médio prazo.  
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Sumário executivo
O Plano de Recuperação e Resiliência da Beira foi preparado pelo Município da Beira no rescaldo 
do ciclone Idai que atingiu a Beira em 14 de Março de 2019. Aborda as necessidades imediatas de 
recuperação, aplicando os princípios de ‘reconstrução melhor’ e ‘redução do risco de desastres’, 
com uma ampla gama de estratégias e planos que visam tornar a Beira uma cidade resiliente.
Deve-se notar que este Plano foi alinhado, tanto quanto possível, com a metodologia nacional 
de Avaliação das Necessidades após Desastres. Ele procura abordar uma gama mais ampla de 
intervenções de recuperação e resiliência. O Plano centra-se nos sectores que estão sob a re-
sponsabilidade do Município da Beira. 
Da tabela abaixo pode ser visto que os maiores danos e perdas foram sustentados por pessoas 
que viram a destruição de suas casas e negócios. O Município da Beira tem muito poucos recur-
sos que possam ser utilizados para responder às enormes necessidades que daí resultam. Apela 
ao governo nacional e à comunidade internacional para que se concentrem nas necessidades 
das pessoas e das empresas, porque são vitais para a recuperação da cidade.
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A estratégia de mudança climática e resiliência a desastres do Município concentra-se em 
cinco áreas principais de infra-estrutura. Os planos para essas áreas de infra-estrutura estão 
resumidos abaixo.
A protecção costeira é a mais vital de todas. O ciclone Idai atingiu Beira na maré baixa. Se 
tivesse chegado à Beira durante em maré alta, os níveis da água do mar teriam sido quase 
dois metros mais altos e a inundação da cidade a partir do mar teria sido extensa. A pro-
tecção costeira da Beira tem que ser levada a um nível mínimo aceitável para a cidade ter 
um futuro. O sistema existente de quebra-mar precisa ser actualizado, a areia para a praia é 
necessária a curto prazo, e a área da Praia Nova requer atenção urgente. O custo total das 
obras de protecção mínima é de 91 milhões de dólares.
A drenagem é igualmente importante. O sistema de drenagem primário reconstruído em 
parte da cidade funcionou bem durante o ciclone e outras tempestades. O sistema primário 
em outras partes da cidade também requer reabilitação. Apenas um sistema de drenagem 
completamente reabilitado minimizará o risco de inundação na cidade. A expansão do siste-
ma primário e a construção de uma grande bacia de retenção na área de Rio Maria fazem 
parte do projecto de drenagem prioritária. Juntamente com a necessidade da conclusão 
do sistema primário, é necessária atenção para o sistema secundário e terciário evacuar a 
água mais rapidamente das áreas onde as pessoas vivem. Um custo total de 193 milhões de 
dólares nos primeiros cinco anos foi calculado.
O sistema de saneamento é um sector que requer atenção urgente, tanto para reabilitar 
o sistema existente quanto para expandi-lo em áreas não atendidas da cidade. Nenhuma
cidade pode funcionar de forma adequada e sustentável sem um sistema de esgotos e com-
binada com os lençóis freáticos, muitos cidadãos da Beira enfrentam condições anti-higiéni-
cas em suas casas e bairros. O custo total de reabilitação e expansão chegaria a 49 milhões
de dólares.
Os resíduos sólidos e as fraquezas da gestão de resíduos sólidos da Beira foram expostos
aquando do ciclone. Os resíduos sólidos, em enormes quantidades, eram visíveis em toda
a cidade. As fraquezas estão em toda a cadeia, incluindo, principalmente, a falta de equi-
pamentos. A necessidade total de melhorar estruturalmente a gestão de resíduos sólidos
seria de US $ 28 milhões, dos quais a maior parte seria investida em um aterro sanitário
adequado.
Estradas e espaços públicos
Os danos causados às estradas foram extensos pelo ciclone, particularmente ao longo da
costa, onde a estrada foi destruída pelas águas do mar e pelo equipamento pesado usado
para remover árvores caídas e resíduos. Em outras áreas, há uma necessidade urgente não
apenas de restaurar os danos do ciclone, mas de construir estradas resilientes que supor-
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tem chuvas fortes sem se deteriorarem e que possam ser usadas como rotas de evacuação du-
rante futuras inundações. Estradas fortes melhorarão, por exemplo, a capacidade de alcançar o 
local de depósito de resíduos. O total das necessidades é de 37 milhões de dólares.

Habitação e assentamentos
O parque habitacional existente na Beira foi gravemente afectado pelo ciclone Idai, com aproxi-
madamente 70% das casas destruídas parcialmente (63.506 unidades) ou totalmente (23.833 uni-
dades). A maior destruição ocorreu nos bairros mais pobres, aumentando uma vulnerabilidade 
social, económica e ambiental já críticas. Além de enormes danos para a maioria das famílias, o 
ciclone causou grandes perdas, tornando os processos de auto-recuperação ainda mais difíceis 
para as vítimas mais pobres devido à falta de dinheiro. Estima-se que sejam necessários 275 mil-
hões de dólares para desenvolver uma estratégia de implementação eficiente e inclusiva, para 
garantir uma abordagem integrada para aumentar a resiliência, não apenas para casas mais bem 
construídas, mas também em escala de assentamentos, através de uma forte parceria entre co-
munidades, parceiros humanitários e de desenvolvimento, o sector privado, tendo o Município 
um papel chave de coordenação.

Edifícios e serviços municipais
176 Edifícios de propriedade do município estão danificados ou severamente danificados pelo 
ciclone Idai, e a maioria deles são infra-estruturas municipais críticas. Devido à chuva, muitos eq-
uipamentos e móveis municipais sofreram danos, e muitos tiveram que ser descartados. A funcio-
nalidade municipal precisa ser restaurada o mais rápido possível, reparando e reconstruindo sua 
infra-estrutura crítica de forma resiliente (BBB) e substituindo equipamentos e móveis perdidos e 
danificados. Isso envolverá um montante de 12 milhões de dólares.
Embora seja verdade que o Município tem recursos limitados para compensar os danos e pre-
juízos às casas e empresas, este desenvolveu estratégias e planos para apoiar esses sectores.

Extensões urbanas
O Plano Director da Beira 2035, aprovado pelo Município da Beira em 2014, fornece o enquadra-
mento para o desenvolvimento resiliente da cidade. Para o Município da Beira, a Área Residencial 
Maraza e o Parque Industrial e Comercial de Munhava, em combinação com a nova Estrada de 
Acesso ao Porto, tal como foi delineado no Plano Director da Beira até 2035 fornecem projectos 
chave de desenvolvimento que podem contribuir para libertar a pressão sobre as áreas exis-
tentes, incluindo as que foram afectadas pela ciclone, e pode criar espaço para novos desenvolvi-
mentos. Para a implementação dos empreendimentos urbanos de Maraza e Munhava, foi criada 
pelo Município da Beira, em Novembro de 2018, a Sociedade de Desenvolvimento Urbano da 
Cidade da Beira, S.A., a fim de preparar e implementar o desenvolvimentos daquelas áreas.
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