
2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S091

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Centro comunitário

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

13 52

42 81

5
52

5
7

ABRIGO

Aquecedores

Sapatos e roupas

Rede mosquiteira

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 0%

-19.861389, 34.415278Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Casa danificada / destruída

2019-04-10

N/A

Sim

A pé

0%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

Campo 11

Informações do Centro

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Buzi

Data de abertura do centro: 2019-03-23

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Sim

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Alimentos

Necessidade prioritária n.2: Sementes

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de uma a duas 

semanas

Necessidade prioritária n.1: Abrigo

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

2

0%

Água fornecida dos FIPAG

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

192 
Famílias

843
Indivíduos

Buzi

Necessidade prioritária n.3:

Serviço de saúde só é 

acessível durante parte do 

dia ou em alguns dias

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

6

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S086

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Centro comunitário

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Rede mosquiteira

Produtos de higiene (para higiene pessoal)

Sabão / detergente para lavar roupa

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 75%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 100%

-17.6063, 37.3979Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Infraestruturas básicas danificadas / inundadas

2019-04-11

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Não

Não sei/sem resposta

25%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa sem laje 

(buraco aberto)

 Data da recolha da dados:

Canhuengue

Informações do Centro

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Mutarara

Data de abertura do centro: 2019-03-16

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Não sabe / Não responde

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Kit de higiene

Necessidade prioritária n.2: Utensílio doméstico

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de uma a duas 

semanas

Necessidade prioritária n.1: Kit de Abrigo

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Fonte de água protegida

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

97 
Famílias

490
Indivíduos

N/A

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S072

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Centro comunitário

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Itens para dormir (colchões, cobertores…)

N/A

N/A

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 0%

-19.869444, 34.465Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Casa danificada / destruída

2019-04-11

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Não

A pé

0%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

Círculo de interesse 
guara-guara

Informações do Centro

Sem Resposta

Não

Não

Não

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Buzi

Data de abertura do centro: 2019-03-17

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

N/A

Necessidade prioritária n.2: Utensílio doméstico

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de uma a duas 

semanas

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Furo de água fechado

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

57 
Famílias

192
Indivíduos

Buzi

Necessidade prioritária n.3:

Sem medicamentos 

disponíveis no centro de 

saúde

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S080

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Church

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Sapatos e roupas

Rede mosquiteira

Produtos de higiene (para higiene pessoal)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 100%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 75%

-19.9573, 34.2915Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Infraestruturas básicas danificadas / inundadas

2019-04-12

Não há mercado próximo

Não

A pé

100%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

Degaja

Informações do Centro

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Buzi

Data de abertura do centro: 2019-03-20

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Abrigo

Necessidade prioritária n.2: Abrigo

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de uma semana a 

um mês

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Furo de água aberto

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

164 
Famílias

820
Indivíduos

Estaquinha

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

75%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S075

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Centro comunitário

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Rede mosquiteira

Itens para dormir (colchões, cobertores…)

Produtos de higiene (para higiene pessoal)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 75%

-17.5018, 36.8242Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Casa danificada / destruída

2019-04-10

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Não

A pé

100%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

Dugudiua

Informações do Centro

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Nicoadala

Data de abertura do centro: 2019-03-09

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?

Apenas às vezes ou 

temporário

25%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Shelters

Necessidade prioritária n.2: Jogo de cozinheiro

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Mais de três meses

Necessidade prioritária n.1: Cobertores

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Furo de água fechado

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

203 
Famílias

1,035
Indivíduos

Nicoadala

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

25%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S069

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Escola

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

1 6

3 7

8
6

0
0

ABRIGO

Contentores  fechados para transportar e/ou armazenar água

Sapatos e roupas

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 100%

-19.100714, 33.850084Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Casa danificada / destruída

2019-04-10

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Não

A pé

50%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa sem laje 

(buraco aberto)

 Data da recolha da dados:

E.P.C zimpinga 2

Informações do Centro

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Gondola

Data de abertura do centro: 2019-03-15

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Não

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Mais de 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Escola

Necessidade prioritária n.2: Material de construção

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de um a três 

meses

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

3

0

0%

Furo de água fechado

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

26 
Famílias

116
Indivíduos

Amatongas

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

75%

7

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S082

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Escola

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

3 25

10 0

1
25

1
5

ABRIGO

Sapatos e roupas

Itens para dormir (colchões, cobertores…)

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 100%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 75%

-19.9679, 34.4163Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Sem meios de subsistência

2019-04-11

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Não

A pé

0%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

EPC de. Bandua

Informações do Centro

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Buzi

Data de abertura do centro: 2019-03-15

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Entrada Agricola

Necessidade prioritária n.2: Abrigo

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de uma semana a 

um mês

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Poço

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

125 
Famílias

622
Indivíduos

Buzi

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

Não sabe / Não responde

Principal fonte de água potável:

100%

1

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S089

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Escola

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

3 5

7 4

0
5

1
2

ABRIGO

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

Produtos de higiene (para higiene pessoal)

N/A

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 50%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 75%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 25%

-19.5746, 34.0344Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Infraestruturas básicas danificadas / inundadas

2019-04-10

N/A

Sim

A pé

75%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de compostagem

 Data da recolha da dados:

EPC Guara_Guara

Informações do Centro

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Buzi

Data de abertura do centro: 2019-03-17

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Pote

Necessidade prioritária n.2: Alimentos

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Mais de três meses

Necessidade prioritária n.1: Abrigo

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

2

1

0%

Fonte de água protegida

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

37 
Famílias

131
Indivíduos

Buzi

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

Não sabe / Não responde

2

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S070

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Centro comunitário

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Rede mosquiteira

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

Produtos de higiene (para higiene pessoal)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 100%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 100%

-19.9618, 34.545Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Infraestruturas básicas danificadas / inundadas

2019-04-11

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Não

A pé

100%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Nenhuma instalação / mato / 

campo

 Data da recolha da dados:

EPC inharongue

Informações do Centro

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Buzi

Data de abertura do centro: 2019-03-22

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Roupas

Necessidade prioritária n.2: Utensílio doméstico

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Mais de três meses

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

100%

Torneira/fonte pública

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

41 
Famílias

205
Indivíduos

Buzi

Necessidade prioritária n.3:

Não há serviços de saúde 

acessíveis

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

100%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S078

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Escola

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Sapatos e roupas

Rede mosquiteira

Produtos de higiene (para higiene pessoal)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 100%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 100%

-16.137393, 33.602263Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Infraestruturas básicas danificadas / inundadas

2019-04-10

N/A

Sim

A pé

25%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Tipos de latrinas da FIPAG: 

descarga ligada a canalização

 Data da recolha da dados:

Escola industrial de 
matundo

Informações do Centro

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Cidade De Tete

Data de abertura do centro: 2019-03-21

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Não

Sim

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

100%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Cobertores

Necessidade prioritária n.2: Abrigo

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de uma a duas 

semanas

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Torneira/fonte pública

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

109 
Famílias

593
Indivíduos

Cidade De Tete

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S081

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Escola

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Sapatos e roupas

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

Produtos de higiene (para higiene pessoal)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola:
Não sabe / Não 

responde

-19.832013, 34.855807Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Infraestruturas básicas danificadas / inundadas

2019-04-11

N/A

Não sei/sem resposta

A pé

100%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Descarga ligada para fossa 

séptica

 Data da recolha da dados:

Escola secundaria 
geral de bandua

Informações do Centro

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Buzi

Data de abertura do centro: 2019-03-15

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

Não sabe / Não responde
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Saúde

Necessidade prioritária n.2: Abrigo

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Menos de uma semana

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Fonte de água protegida

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

94 
Famílias

466
Indivíduos

Buzi

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S073

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Escola

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

23 0

21 0

5
0

0
0

ABRIGO

Itens para dormir (colchões, cobertores…)

N/A

N/A

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 0%

-19.863889, 34.458611Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Casa danificada / destruída

2019-04-11

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Não

A pé

0%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

Escola secundária 
guara-guara

Informações do Centro

Sem Resposta

Não

Não

Sim

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Buzi

Data de abertura do centro: 2019-03-17

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Utensílio doméstico

Necessidade prioritária n.2: Abrigo

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de uma semana a 

um mês

Necessidade prioritária n.1: Roupas

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Furo de água fechado

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

423 
Famílias

2,114
Indivíduos

Buzi

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S087

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Escola

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Sapatos e roupas

Itens para dormir (colchões, cobertores…)

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 100%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 75%

-19.982222, 34.149722Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Infraestruturas básicas danificadas / inundadas

2019-04-12

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Não

A pé

0%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

Estaquinha sede

Informações do Centro

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Buzi

Data de abertura do centro: 2019-03-20

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Roupas

Necessidade prioritária n.2: Abrigo

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de uma semana a 

um mês

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Furo de água aberto

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

358 
Famílias

1,298
Indivíduos

Estaquinha

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S090

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Church

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

3 0

4 0

1
0

0
0

ABRIGO

Sapatos e roupas

Rede mosquiteira

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 25%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 25%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 50%

-19.871389, 34.47Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Casa danificada / destruída

2019-04-11

N/A

Sim

A pé

100%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

Igreja catolica

Informações do Centro

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Buzi

Data de abertura do centro: 2019-03-15

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Não

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Alimentos

Necessidade prioritária n.2: Sementes

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Mais de três meses

Necessidade prioritária n.1: Terra

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Poço

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

31 
Famílias

109
Indivíduos

Buzi

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S068

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Centro comunitário

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

1 0

0 3

2
0

0
3

ABRIGO

Rede mosquiteira

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

Sabão / detergente para lavar roupa

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 50%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 100%

-19.204392, 33.914002Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Casa danificada / destruída

2019-04-10

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Quase ninguém

A pé

25%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa sem laje 

(buraco aberto)

 Data da recolha da dados:

Inchope Sede

Informações do Centro

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Gondola

Data de abertura do centro: 2019-03-16

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Não

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Roupas

Necessidade prioritária n.2: Material de construção

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de um a três 

meses

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Furo de água fechado

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

33 
Famílias

134
Indivíduos

Inchope

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

50%

2

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S079

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Campo

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Rede mosquiteira

Itens para dormir (colchões, cobertores…)

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 100%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 75%

-19.9613, 34.499Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Infraestruturas básicas danificadas / inundadas

2019-04-12

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Não

A pé

100%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

Inhanjou

Informações do Centro

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Buzi

Data de abertura do centro: 2019-03-22

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

100%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Abrigo

Necessidade prioritária n.2: Utensílio doméstico

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de uma semana a 

um mês

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Furo de água aberto

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

275 
Famílias

1,235
Indivíduos

Estaquinha

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S074

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Centro comunitário

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Sapatos e roupas

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

Sabão / detergente para lavar roupa

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 75%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 75%

-17.285767, 37.518433Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Casa danificada / destruída

2019-04-11

N/A

Não sei/sem resposta

Sem acesso a mercados

50%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

Landinho

Informações do Centro

Sim

Não

Não

Sim

Não

Acesso limitado (apenas a 

pé e através de moto)

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Maganja Da Costa

Data de abertura do centro: 2019-03-08

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Não

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Mais de 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Saúde

Necessidade prioritária n.2: Abrigo

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Mais de três meses

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Furo de água aberto

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

572 
Famílias

2,793
Indivíduos

Maganja

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S088

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Campo

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Rede mosquiteira

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

Produtos de higiene (para higiene pessoal)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 100%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 100%

-19.8864, 34.6021Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Acessos

2019-04-12

Não há mercado próximo

Não

Sem acesso a mercados

100%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

Matchemetche

Informações do Centro

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Buzi

Data de abertura do centro: 2019-03-22

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Entrada Agricola

Necessidade prioritária n.2: Roupas

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de uma semana a 

um mês

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Água de superfície (lago/lagoa)

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

182 
Famílias

910
Indivíduos

Estaquinha

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

0%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S071

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Campo

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Rede mosquiteira

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

Produtos de higiene (para higiene pessoal)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 100%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 100%

-19.44933, 34.54251Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Infraestruturas básicas danificadas / inundadas

2019-04-11

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Não

A pé

100%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Nenhuma instalação / mato / 

campo

 Data da recolha da dados:

Munamicua

Informações do Centro

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Buzi

Data de abertura do centro: 2019-03-22

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Roupas

Necessidade prioritária n.2: Utensílio doméstico

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Mais de três meses

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

100%

Torneira/fonte pública

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

39 
Famílias

196
Indivíduos

Buzi

Necessidade prioritária n.3:

Não há serviços de saúde 

acessíveis

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

100%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S084

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Centro comunitário

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Rede mosquiteira

Itens para dormir (colchões, cobertores…)

Sabão / detergente para lavar roupa

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 75%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 75%

-17.4119, 37.346567Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Infraestruturas básicas danificadas / inundadas

2019-04-10

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Quase ninguém

Sem acesso a mercados

75%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

Mussaia

Informações do Centro

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Maganja Da Costa

Data de abertura do centro: 2015-02-04

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Mais de 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Rede do Mosquito

Necessidade prioritária n.2: Utensílio doméstico

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de uma semana a 

um mês

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Fonte de água protegida

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

360 
Famílias

1,936
Indivíduos

Nante

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S076

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Centro comunitário

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Itens para dormir (colchões, cobertores…)

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

Sabão / detergente para lavar roupa

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 75%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 75%

-17.5735, 36.5744Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Casa danificada / destruída

2019-04-11

N/A

Sim

A pé

100%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa sem laje 

(buraco aberto)

 Data da recolha da dados:

Namitangurini

Informações do Centro

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Nicoadala

Data de abertura do centro: 2019-03-11

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?

Apenas às vezes ou 

temporário

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Mais de 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Abrigo

Necessidade prioritária n.2: Jogo de cozinheiro

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de uma a duas 

semanas

Necessidade prioritária n.1: Cobertores

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Água fornecida dos FIPAG

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

470 
Famílias

2,247
Indivíduos

Nicoadala

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S077

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Centro comunitário

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Sapatos e roupas

Produtos de higiene (para higiene pessoal)

Sabão / detergente para lavar roupa

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 75%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 75%

-17.054337, 35.003149Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Infraestruturas básicas danificadas / inundadas

2019-04-12

N/A

Sim

A pé

25%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa sem laje 

(buraco aberto)

 Data da recolha da dados:

Nkganzo

Informações do Centro

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Mutarara

Data de abertura do centro: 2019-03-16

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Não

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Rede do Mosquito

Necessidade prioritária n.2: Producto de higiene

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de uma a duas 

semanas

Necessidade prioritária n.1: Abrigo

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Fonte de água protegida

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

82 
Famílias

417
Indivíduos

Nhamayabue

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S092

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Centro comunitário

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Rede mosquiteira

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

Produtos de higiene (para higiene pessoal)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 75%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 75%

-17.054337, 35.003149Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Infraestruturas básicas danificadas / inundadas

2019-04-11

N/A

Sim

A pé

25%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa sem laje 

(buraco aberto)

 Data da recolha da dados:

Panducani

Informações do Centro

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Mutarara

Data de abertura do centro: 2019-03-16

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Não sabe / Não responde

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Esteiras

Necessidade prioritária n.2: Cobertores

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Dentro de uma semana a 

um mês

Necessidade prioritária n.1: Kit de Abrigo

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Fonte de água protegida

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

103 
Famílias

508
Indivíduos

Nhamayabue

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

75%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S043

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Centro comunitário

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 2

0
0

0
0

ABRIGO

Rede mosquiteira

Itens para dormir (colchões, cobertores…)

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola:
Não sabe / Não 

responde

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola:
Não sabe / Não 

responde

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola:
Não sabe / Não 

responde

-19.831292, 34.855798Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Casa danificada / destruída

2019-04-11

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Não

Sem acesso a mercados

75%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

Samora Moises 
Machel

Informações do Centro

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Cidade Da Beira

Data de abertura do centro: 2019-04-10

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Alimentos

Necessidade prioritária n.2: Abrigo

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Mais de três meses

Necessidade prioritária n.1: Abrigo

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

2

0

0%

Água purificada distribuida em saquetas de plástico

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

138 
Famílias

408
Indivíduos

Cidade Da Beira

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S083

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Escola

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Itens para dormir (colchões, cobertores…)

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

Produtos de higiene (para higiene pessoal)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 0%

-19.61966, 34.41752Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Casa danificada / destruída

2019-04-11

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Não

A pé

0%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

Tribuna guara_guara

Informações do Centro

Sem Resposta

Não

Não

Sem Resposta

Não

Sim

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Buzi

Data de abertura do centro: 2019-03-17

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Sim

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Até 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Prductos  de Agricola

Necessidade prioritária n.2: Alimentos

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Mais de três meses

Necessidade prioritária n.1: Utensílio doméstico

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Furo de água fechado

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

139 
Famílias

666
Indivíduos

Buzi

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:



2019-04-16

ID do centro (SSID): MOZ_S085

Classificação do centro: Espontâneo

Tipo de centro: Centro comunitário

O site é seguro? Sim

NECESSITA

VULNERABILIDADES

0 0

0 0

0
0

0
0

ABRIGO

Rede mosquiteira

Itens para dormir (colchões, cobertores…)

Recipientes de cozinha (tachos / panelas)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Tipo preliminar de facilidades de saneamento:

SAÚDE

Percentugem de crianças com IDP (3 a 5 anos de idade) frequentando a escola: 0%

Percentual de crianças com IDP (6 a 12 anos de idade) frequentando a escola: 75%

Percentual de crianças com IDP (13 a 17anos) frequentando a escola: 75%

-17.4119, 37.3465Localização do Centro:

O que está impedindo as pessoas de voltar para casa? Casa danificada / destruída

2019-04-11

Não tem dinheiro suficiente / os 

preços são muito altos

Não

Carros ou motas privadas

25%

EDUCAÇÃO

RETORNO

Latrina de fossa com laje

 Data da recolha da dados:

Vila valdez peirerao

Informações do Centro

Sim

Não

Não

Sim

Não

Acesso limitado (apenas a 

pé e através de moto)

Que tipo de organização está 

gerenciando o centro? 

Existe uma Agência de Gestão no 

centro?

Existe uma lista de contatos do 

provedor de serviços?

Tempo de deslocamento 

estimado da população:

Posto (Localização do 

Centro):

Districto (Localização do 

Centro):
Maganja Da Costa

Data de abertura do centro: 2015-02-04

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

PROTEÇÃO

Top um NFI não precisa acessível para IDPs:

Top dois NFI não precisa acessível para IDPs:

Não

Não sabe / Não responde

Não

Há profissionais de saúde do sexo feminino 

disponíveis na unidade de saúde?
Sim

0%
Percentagem de IDPs que têm acesso a instalações 

de banho/chuveiro em funcionamento:

Distância às instalações dos serviços de saúde: Mais de 30 minutos

O que esta impedindo a maioria das pessoas de ter 

acesso a serviços de saúde?

Existe alguma ameaça de despejo?

Existe um provedor / mecanismo de segurança que 

garanta a segurança das pessoas no local?

Barracas da família

Necessidade prioritária n.2: Roupas

MOZAMBIQUE                                

CYCLONE IDAI          

MARÇO 2019  -  Ronda 2

O centro é  fisicamente acessível?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde a 

defecação aberta é visível:

Top três NFI não precisam de acesso aos IDPs:

Publicado em:

Número da Pessoas com incapacidade mental:

Número da mulheres grávidas:

Número da mães lactantes:

Número da Pessoas com incapacidade física:

Existe um Site Comitê no centro?

O Comitê de gerenciamento de 

centro é composto por membros da 

Mais de três meses

Necessidade prioritária n.1: Alimentos

Número da Mulheres solteiras chefes de familia:

Número da Homens solteiros chefes de familia:

0

0

0%

Fonte de água protegida

Displacement Tracking Matrix - International Organization for Migration  - Abril 2019

Por favor, note que os dados demográficos e de vulnerabilidade ainda estão parcialmente disponíveis e a equipe da DTM está trabalhando para melhorá-la para a próxima rodada!

754 
Famílias

3,790
Indivíduos

Nante

Necessidade prioritária n.3:

Nada está impedindo as 

pessoas

Existe iluminação adequada na maioria dos lugares 

comums? 

Número da Filhos separados dos pais:

Número da Órfãos menores:

0%

Principal fonte de água potável:

100%

0

Número da Pessoas com doenças crónicas ou 

condições médicas graves:

Número da Crianças chefes de família:

Número da Idosos não acompanhados:

Percentagem famílias tiveram na última semana acesso a menos de 3 

refeições por dia porque não houve refeições suficientes :

Como é que as pessoas se movem até o mercado/comércio?

A maioria das pessoas podem comprar o que precisam no 

mercado/comércio?

Por que a maioria das pessoas não consegue comprar no 

mercado/comércio?

Percentagem de IDPs vivendo em áreas onde o lixo 

é visível:

Percentagem de IDPs que têm água potável 

suficiente:
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