
NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

6,642

30,281

Sim, para cobrir outras estruturas que 

estão a ser usadas com familias para 

viver

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

1,773

6,274

225

100%

100%

100%

0% 90%

0% 100%

Sofala Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 70%

0%

10%

0%

30%

995

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recolheram materiais de outras casas 

danificadas ou destruidas

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

24,609

105,876
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

40%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

100% 0% 100%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Buzi

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

44,203

199,536

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Abrigo/habitação

Alimentos

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

104

520

Sim, para cobrir parte do telhado

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

100%

100%

100%

0% 100%

0% 100%

Tete Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 100%

0%

0%

0%

0%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recolheram materiais de outras casas 

danificadas ou destruidas

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

0

0
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Abrigo/habitação

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

100%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

100% 0% 100%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Changara

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

128

640

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Education for children

Nenhum

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

1,644

8,220

Sim, para cobrir o telhado

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

4

20

10

89%

100%

89%

11% 89%

0% 67%

Sofala Província

MOÇAMBIQUE                              

11% 11%

11%

11%

33%

89%

50

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recolheram materiais de outras casas 

danificadas ou destruidas

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

15,214

75,254
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

44%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

100% 0% 89%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Chibabava

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

21,233

105,349

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Abrigo/habitação

Alimentos

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

3,130

14,344

Sim, para cobrir o telhado

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

563

2,947

495

88%

92%

88%

12% 88%

8% 85%

Sofala Província

MOÇAMBIQUE                              

12% 19%

15%

12%

15%

81%

2,379

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recuperaram materiais para reparar o 

telhado

Não temos materiais estruturais suficientes (vigas de madeira, postes de madeiras para paredes)Maior razão de não reparar sua casa propia:

92%

52,703

262,425
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Saneamento/Sanitário/Higiene

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

27%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

92% 8% 85%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Cidade Da Beira

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

122,033

567,107

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Abrigo/habitação

Alimentos

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

0

0

Nenhum

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

0%

100%

100%

100% 0%

0% 100%

Manica Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 0%

100%

100%

0%

100%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Compraram materiais para reparar as 

paredes

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

30

150
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

0%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

0% 100% 0%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Cidade De Chimoio

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

372

1,603

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Abrigo/habitação

Alimentos

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

15

75

Sim, para cobrir outras estruturas que 

estão a ser usadas com familias para 

viver

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

100%

100%

100%

0% 100%

0% 100%

Zambezia Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 0%

0%

0%

0%

100%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Have bought materials to repair other 

parts of the house

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

582

4,071
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Saneamento/Sanitário/Higiene

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

100%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

100% 0% 100%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Cidade De Quelimane

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

728

5,089

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Artigos não alimentar (ANA)

Abrigo/habitação

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

0

0

Nenhum

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

100%

100%

100%

0% 100%

0% 100%

Zambezia Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 0%

0%

0%

0%

100%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recuperaram materiais para reparar 

outras partes da casa

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

2,842

10,743
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Abrigo/habitação

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

0%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

100% 0% 100%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Derre

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

3,141

11,882

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Alimentos

Nenhum

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

3,600

22,065

Sim, para cobrir o telhado

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

730

100%

100%

100%

0% 100%

0% 100%

Sofala Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 14%

14%

0%

0%

86%

3,919

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recolheram materiais de outras casas 

danificadas ou destruidas

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

33,223

84,897
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

43%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

86% 14% 86%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Dondo

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

51,484

179,257

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Financial support

Nenhum

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

6,141

20,557

Sim, para cobrir outras estruturas que 

estão a ser usadas com familias para 

viver

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

40%

100%

80%

60% 40%

0% 100%

Manica Província

MOÇAMBIQUE                              

20% 60%

60%

60%

0%

40%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recolheram materiais de outras casas 

danificadas ou destruidas

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

20,810

85,233
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

20%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

40% 60% 40%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Gondola

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

31,415

129,029

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Alimentos

Alimentos

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

45

225

Sim, para cobrir parte do telhado

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

40%

100%

40%

60% 40%

0% 100%

Manica Província

MOÇAMBIQUE                              

60% 80%

60%

60%

0%

20%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recolheram materiais de outras casas 

danificadas ou destruidas

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

12,939

44,426
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

20%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

40% 60% 40%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Macate

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

15,836

56,106

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Abrigo/habitação

Alimentos

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

36

180

Sim, para cobrir paredes danificadas

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

19

20%

100%

80%

80% 20%

0% 100%

Sofala Província

MOÇAMBIQUE                              

20% 40%

80%

80%

0%

60%

73

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Compraram materiais para reparar o 

telhado

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

2,916

12,621
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Alimentos

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

20%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

20% 80% 20%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Machanga

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

4,138

19,303

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Insumos para agricultura

Nenhum

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

0

0

Nenhum

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

100%

100%

43%

0% 100%

0% 100%

Manica Província

MOÇAMBIQUE                              

57% 43%

14%

0%

0%

57%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recolheram materiais de outras casas 

danificadas ou destruidas

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

2,469

15,673
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

0%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

86% 14% 86%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Machaze

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

3,325

21,044

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Alimentos

Insumos para agricultura

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

3,901

19,505

Sim, para cobrir paredes danificadas

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

359

100%

100%

100%

0% 100%

0% 100%

Zambezia Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 86%

0%

0%

0%

14%

1,393

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recolheram materiais de outras casas 

danificadas ou destruidas

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

4,591

23,075
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

29%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

100% 0% 100%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Maganja Da Costa

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

12,333

51,378

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Abrigo/habitação

Alimentos

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

29

246

Sim, para cobrir outras estruturas que 

estão a ser usadas com familias para 

viver

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

86%

100%

86%

14% 86%

0% 100%

Manica Província

MOÇAMBIQUE                              

14% 86%

29%

14%

0%

14%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recolheram materiais de outras casas 

danificadas ou destruidas

Não temos materiais estruturais suficientes (vigas de madeira, postes de madeiras para paredes)Maior razão de não reparar sua casa propia:

86%

1,271

6,410
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

14%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

86% 14% 71%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Manica

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

2,054

10,105

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Abrigo/habitação

Alimentos

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

0

0

Nenhum

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

80%

100%

100%

20% 60%

0% 100%

Zambezia Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 20%

20%

40%

0%

80%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recolheram materiais de outras casas 

danificadas ou destruidas

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

71

357
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Saneamento/Sanitário/Higiene

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

0%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

100% 0% 80%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Maquival

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

1,178

5,853

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Artigos não alimentar (ANA)

Alimentos

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

1,348

4,910

Sim, para cobrir paredes danificadas

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

100%

100%

100%

0% 100%

0% 100%

Zambezia Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 50%

0%

0%

0%

50%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recuperaram materiais para reparar 

outras partes da casa

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

3,919

13,988
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

100%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

100% 0% 100%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Mocuba

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

4,494

15,838

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Artigos não alimentar (ANA)

Alimentos

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

0

0

Nenhum

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

18

90

Nenhum

86%

100%

86%

14% 86%

0% 100%

Zambezia Província

MOÇAMBIQUE                              

14% 0%

14%

14%

0%

100%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recolheram materiais de outras casas 

danificadas ou destruidas

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

6,352

31,760
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

0%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

100% 0% 86%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Mopeia

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

8,187

40,935

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Acesso ao rendimento

Nenhum

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

50

250

Sim, para cobrir outras estruturas que 

estão a ser usadas com familias para 

viver

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

89%

100%

100%

11% 89%

0% 100%

Zambezia Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 78%

0%

11%

0%

22%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recolheram materiais de outras casas 

danificadas ou destruidas

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

13,428

68,142
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Abrigo/habitação

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

22%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

100% 0% 100%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Morrumbala

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

17,034

85,068

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Alimentos

Insumos para agricultura

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

0

0

Nenhum

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

50%

67%

0%

50% 33%

33% 33%

Manica Província

MOÇAMBIQUE                              

100% 83%

67%

67%

67%

17%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recolheram materiais de outras casas 

danificadas ou destruidas

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

8,195

36,438
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

0%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

50% 50% 33%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Mossurize

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

12,051

55,347

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Alimentos

Insumos para agricultura

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

20

100

Sim, para cobrir o telhado

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

465

100%

100%

100%

0% 80%

0% 80%

Sofala Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 0%

80%

20%

20%

100%

995

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recolheram materiais de outras casas 

danificadas ou destruidas

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

6,383

30,345
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

20%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

100% 0% 20%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Muanza

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

6,383

30,345

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Abrigo/habitação

Alimentos

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

0

0

Nenhum

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

2

10

419

67%

100%

100%

33% 67%

0% 100%

Tete Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 67%

33%

33%

0%

33%

2,092

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recuperaram materiais para reparar 

outras partes da casa

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

1,932

9,660
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

0%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

67% 33% 67%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Mutarara

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

3,017

15,085

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Alimentos

Insumos para agricultura

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

230

1,027

Sim, para cobrir o telhado

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

100%

100%

88%

0% 100%

0% 100%

Zambezia Província

MOÇAMBIQUE                              

13% 75%

0%

0%

0%

25%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recuperaram materiais para reparar 

outras partes da casa

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

2,466

12,527
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Abrigo/habitação

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

50%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

100% 0% 100%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Namacurra

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

4,495

21,788

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Abrigo/habitação

Alimentos

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

16,210

51,886

Sim, para cobrir o telhado

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

654

90%

100%

100%

10% 90%

0% 90%

Sofala Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 0%

10%

10%

10%

100%

2,254

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Have bought materials to repair other 

parts of the house

Não temos dinheiroMaior razão de não reparar sua casa propia:

90%

31,853

116,637
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

80%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

90% 10% 90%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Nhamatanda

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

61,192

261,644

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Saneamento/Sanitário/Higiene

Alimentos

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

673

3,322

Sim, para cobrir o telhado Sim, para 

cobrir outras estruturas que estão a 

ser usadas com familias para viver

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

75%

100%

100%

25% 75%

0% 100%

Zambezia Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 0%

50%

25%

0%

100%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recuperaram materiais para reparar 

outras partes da casa

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

10,630

37,534
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Abrigo/habitação

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

50%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

75% 25% 50%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Nicoadala

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

12,318

43,936

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Alimentos

Financial support

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

3,160

15,285

Sim, para cobrir parte do telhado

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

93%

93%

86%

7% 93%

7% 93%

Manica Província

MOÇAMBIQUE                              

14% 43%

43%

7%

7%

57%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recuperaram materiais para reparar 

as paredes

Não temos materiais estruturais suficientes (vigas de madeira, postes de madeiras para paredes)Maior razão de não reparar sua casa propia:

86%

16,649

92,840
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Água potável

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

14%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

79% 21% 57%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Sussundenga

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

27,713

146,576

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Alimentos

Financial support

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada



NECESSIDADES COM MAIS PRIORIDADE

Número da familia que receberam kit de abrigo :

Acesso ao instalaçóes de Educação em funcionamento 

Acesso ao fonte da água em funcionamento

261

1,918

Sim, para cobrir outras estruturas que 

estão a ser usadas com familias para 

viver

Razão maior de não usar o kit de abrigo: Nenhum

Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Nenhum

Nenhum

Nenhum

100%

100%

100%

0% 100%

0% 100%

Manica Província

MOÇAMBIQUE                              

0% 0%

0%

0%

0%

100%

Nenhum

ACESSO AOS SERVIÇOS

% das Localidades antes de Ciclone IDAI % das Localidades depois de Ciclone IDAI

Com acesso Sem acesso Com acesso

Com acesso

O maior metodo de reparar casa: Recuperaram materiais para reparar 

outras partes da casa

NenhumMaior razão de não reparar sua casa propia:

100%

803

5,207
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Saneamento/Sanitário/Higiene

Acesso ao mercado funcional 

Acesso ao instalaçóes de saude funcional

40%

Reparar Casa

Número de familia que reparou suas casas propia :

Número de pessoas que reparou suas casas propia :

Com acesso Sem acesso Com acesso Sem acesso

Sem acesso

Com acesso Sem acesso

Sem acesso Com acesso

100% 0% 100%

Treceira necessidade mais urgente:

O uso de kit de Abrigo

% das localidade avaliada que recebeu kit de abrigo:

Número de pessoas que receberam kit de abrigo :

% das localidade avaliada que reparou suas casa:

O maior uso de kit de abrigo:

Vanduzi

O número de categorias da população por Distrito
O número de agregados recolhidos ao nível da localidade, com deslocação no interior do mesmo distrito.

NECESSIDADE DE ABRIGO

10,023

33,120

Primeira necessidade mais urgente:

Segunda necessidade mais urgente: Abrigo/habitação

Alimentos

Número de Individuos 

Número de familias 

A população afectada dentro das localidade Sairam IDPs Retornaram / Chegada
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