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Metodologia e Participantes do 
Desenvolvimento da Estratégia

Metodologia

• Visitas a pessoas a comunidades 
afectadas por ciclones – ouvindo 
as opiniões e ideias das pessoas.

• Debate aprofundado com as 
autoridades distritais , o INGC e 
as ONG’s.

• Workshop sobre estratégias de 
abrigo em Pemba: 19 de Maio 
de 2019

Participantes

• Governo Provincial(Ponto focal: 
Obras Publicas)

• INGC – vários delegados 

• Coordenadores de agrupamento de 
abrigos em Cabo Delgado 
(IOM/Obras Publicas)

• ONG’s

• Movimento da Cruz Vermelha

• Doadores



Propósito e Objevtivo da Estratégia de Abrigo

Propósito

• Para informar o planeamento de 
recuperação habitacional liderado 
pelo governo

• Alimentar a estratégia nacional do 
Cluster de Abrigo. 

• Apoio a apresentação da estratégia de 
abrigo na conferencia de Doadores: 
31 de Maio de 2019

• Assegurar uma abordagem 
consistente em todas as organizações 
parceiras de apoio a recuperação de 
abrigos em Cabo Delgado.

Objectivos

• Fornecer apoio de abrigo para que os 
agregados familiares mais vulneráveis 
que foram afectados pelo ciclone 
Kenneth possam atingir padrões 
mínimos de abrigo seguro e dignos.

• Apoiar a recuperação e a reconstrução 
conduzidas pela comunidade, 
equitativas, eficientes e eficazes;

• Garantir que as pessoas tenham 
acesso a casas seguras que sejam 
culturalmente apropriadas e 
aceitáveis para elas.



Fases da Resposta ao Abrigo

1. Distribuição 
de Lonas 
(+Items não 
Alimentares)

2. Equipes de 
suporte de 
abrigo 
baseadas na 
comunidade

3. Recuperação 
e reconstrução

O objetivo dos programas de assistência de abrigo é garantir que as famílias tenham abrigo apropriado, 
adequado e seguro, apoiando-os na transição para moradias permanentes, priorizando as necessidades dos 

mais vulneráveis, assegurando a participação, liberdade de escolha e acesso aos serviços básicos. garantir uma 
vida de dignidade.



Fases de recuperação - com sobreposição

1. Distribuição de 
Abrigos / Itens nao

alimentares  

2. Equipes de trabalho de 
abrigo Para os mais 

vulneráveis

3. Fornecimento de 
materiais p/ recuperação

4. Reconstrução para 
resiliência

Cronologia

ACCAO

Maio ------------------------------Junho -----------------------------Julho -----------------------Agosto-----------



Tipologia habitacional - desagregação
aproximada

“Casa Macia”

• Telhado de Palmeiras (coqueiros)

• Pau-a-Pic / Paredes de lama

• Pode ter paredes de rocha ou terra

• Ligações– nao pregos – para 
paredes e talhado 

• Designs mudam de acordo com o 
distrito

“Casa Rija” 

• Bloco ou paredes de pedra

• Telhado de madeira

• Telhado de zinco/CGI



Definição do Caseload/ Metas do Cluster
(A partir de 24 de Maio) 

Distrito Estimativas de casas 
Destruídas/Danificadas

Comentários

Macomia 19,763

Ibo 4,304

Quissanga 4,321

Metuge 1,452

Norte de Nampula 10,500 Dados estimados pelo INGC 
Nampula 

Outras areas 11,208 Distritos de Miudumbe, Meluco, 
Ancuabe, Chiure, Mecufe (Dado 
estimados pelo OCHA e INGC)

Total 51,548 Necessidade de Clareza / números 
ainda em evolução



Fase 1 - Distribuição de emergência Padrões 
mínimos

• Avaliação

• Treinamento e monitoria de PSEA

• Verificação de necessidade / priorização / números aproximados

• Comunicação com o feedback da comunidade

• Distribuição de vales + informação do plano de distribuição

• Chegada com materiais (no horário e local acordados)

• Sistemas de distribuição / informação organizados, etc.. 

• Garantir que ninguém fique para trás (IDPs, refugiados, grupos diferentes)

• Identificação e dos mais vulneráveis

• Análise da tipologia habitacional e prioridades de abrigos

• Por favor, veja o vídeo de 3 minutos sobre as distribuições - no cluster google drive



Fase 2: Equipes de trabalho de abrigo (“Casas 
Macias”)

Fase pós-distribuição

• Apoiando famílias vulneráveis a 
erguer lonas

• Equipas de 3 a 5 pessoas não 
qualificadas

• Protegendo telhados de lonas

• Baixo custo, rápido

• Comida para o trabalho

(assessoria do INGC)



Detalhes da fixação simples, mas eficaz, de varas localmente disponíveis no teto para garantir 
que a lona seja efetivamente fixada com firmeza ao teto e capaz de suportar fortes chuvas e 

ventos fortes.



Fase 2.2.: Reparação de casa “Rija” / Equipes de 
trabalho
❖ equipes mais qualificadas / carpintaria;
❖ Precisa de recuperação de materiais de 

cobertura, ferramentas, suprimentos (pregos, 
etc.)

❖ Lonas podem ser colocadas em estruturas de 
telhado reparadas

• Estágio de recuperação / reconstrução pode 
fornecer chapas de zinco

• E melhoramentos / designs de resiliência de 
ciclone



Fase 2.3. Abrigos temporários

❖ Para casas totalmente destruidas
❖ Familias Construiram abrigos basicos
❖ Precisa de suporte para erguer coberturas fortes 

❖ Apioando as familias mais vulneraveis – nem todas
❖ A foto a direita mostra um abrigo temporario com 

telhado – depois da equipe de trablaho da Oikos na
familia apioada pelo Ibo.



Insituto Oikus – Equipes de trabalho se 
movendo rápido através das ilhas



Querimbas & Matemo



Apoio “Casa Rija” 



Itens nao alimenticios (NFIs) 

Qual sao os prioridades ? 

• Luzes solar ?

• Conjuntos de cozinha ?

• Cobertores ?

• Baldes ?

• Rádios FM ?

• Essas necessidades mudam em 
diferentes comunidades

Community Feedback 

• Ideal: pergunte à comunidade quais 
são suas necessidades 

• Perguntas abertas (NÃO: você precisa 
de um cobertor / luz solar, etc?)

• Custo de oportunidade: uma NFI 
comprada é outra coisa que não foi 
adquirida (por exemplo, materiais de 
construção)

• Comprometemo-nos a melhorar o 
envolvimento da comunidade como 
parte da Reforma Humanitária.



Prestação de contas às populações afetadas
O princípio:

“Incluir pessoas que recebem ajuda na tomada de decisões que afetam 
suas vidas” (Fonte: Comitê Permanente Interagencial (IASC)

• É necessário incluir as pessoas afetadas por crises humanitárias e suas 
comunidades em nossas decisões para ter certeza de que a resposta 
humanitária é relevante, oportuna, eficaz e eficiente.

• Para isso, é importante fornecer informações acessíveis, garantir que 
haja um processo efetivo de participação e feedback e que as 
decisões de design e de gerenciamento sejam responsivas aos pontos 
de vista das comunidades e pessoas afetadas.

Para Mais info veja: https://interagencystandingcommittee.org/participation-revolution-include-people-receiving-
aid-making-decisions-which-affect-their-lives

https://interagencystandingcommittee.org/participation-revolution-include-people-receiving-aid-making-decisions-which-affect-their-lives


Organizações de ajuda e doadores 
comprometem-se a:
• Melhorar a liderança na equipe humanitária do país e no nível do 

agrupamento para garantir o envolvimento e a prestação de contas às 
pessoas e comunidades afetadas pelas crises.

• Desenvolver padrões comuns e uma abordagem coordenada para o 
envolvimento e participação da comunidade, com ênfase na inclusão dos 
mais vulneráveis, apoiados por uma plataforma comum de 
compartilhamento e análise de dados para fortalecer a tomada de 
decisões, a transparência, a prestação de contas e a duplicação de limites.

• Fortalecer o diálogo local e aproveitar as tecnologias para oferecer um 
feedback mais ágil, transparente e adequadamente seguro.

• Construa ligações sistemáticas entre feedback e ação corretiva para ajustar 
a programação.

Os membros do Cluster de Abrigos esforçar-se-ão por integrar estes princípios e acções-chave da 
Responsabilização à População Afectada - em colaboração com parceiros do Governo Provincial e OCHA / 
outros parceiros humanitários - durante a implementação da recuperação de abrigos em Cabo Delgado.



Fase 3. Apoio à Habitação de Recuperação
“Ns Reconhecemos a resiliência das comunidades e sua capacidade de 

auto-recuperação” 

❖ Ocorrendo ao mesmo tempo que as fases 1 e 2
❖ Foco no fornecimento de materiais
❖ E treinamento de habilidades - para habitação 

mais segura

❖ Imagens de Mocojo e Matemo - mostrando a 
velocidade de auto-recuperação (dentro de 1-3 
semanas após o ciclone



Ilha do Ibo - onde é utilizada rocha de coral e argamassa de areia não estabilizada. Muito baixa integridade estrutural; o ingresso 
de água causa o colapso. Reconstrução com argamassas estabilizadas com cal - com suporte técnico.



Forno de cal local em construção na ilha de Matemo. Uma prática tradicional de produção de cal 
que pode ser misturada com o solo local para criar paredes muito mais resistentes e rebocos 
resistentes à água

Fase de abrigo de recuperação:

Considere aumentar a produção local de
cal Somente onde relevante para a
arquitetura local e práticas de construção
Muito mais barato que o cimento
Pode aumentar a capacidade das paredes
para resistir a fortes chuvas.



Quais materiais as pessoas precisam para a 
recuperação?
Necessidades de materiais

• Madeira - paus e barotes / 
madeiras

• Macute - para casas tradicionais 
/ “macias”

• Cordões de ligação - pneus / 
corda de borracha

• Ferramentas para construção 
(serras, martelos, etc.)

• Chapas de Zinco

Oportunidades

• Restos para abrigar materiais

• Madeiras caidas barotes

• Terra Local           blocos

• Palmeiras Locais macute



Serrarias móveis
• Potencial para apoiar as oficinas locais nas 

áreas afetadas

• Equipes móveis de serraria

• Com equipamento de treinamento e 
segurança



Grandes quantidades de madeira caída

Algumas pessoas já conseguiram cortar árvores - com 
machado e catana - distribuição muito lenta e limitada



Blocos de terra estabilizados compactados

❖ Pode ser apropriado em áreas onde casas 
construídas

❖ Governo local Macomia interessado
❖ Capacidade de produção local

❖ Evita queimar qualquer madeira
❖ <50% menor custo do que tijolo e bloco
❖ Menos argamassa necessária
❖ Emprega muitas pessoas localmente



Diretrizes técnicas para 
abrigos mais seguros

• Até agora - o abrigo do abrigo IDAI 
/ Beira começou a coligir alguns 
documentos de orientação; 

• Estes precisam ser revistos pelo 
Grupo do Cabo - para verificar a 
relevância no contexto local;

• Todos os documentos técnicos 
preliminares serão enviados para o 
Cluster do Abrigo de Cabo do 
Google Drive :

https://drive.google.com/open?id=1
3H1nvSPskc6gZ7lI94UYdaYpuqRN7Q
66



Trabalho restante necessário para estratégia

• Desenvolver aproximadamente custos por família por fase de resposta
• Governo Distrital: cadeia de fornecimento local de materiais e capacidade

de produção por distrito.
• Mapa de qual agência será alocada para qual área (distrito, comunidade,

localidade)
• Guias de melhor construção técnica do cluster - adaptadas ao contexto do

Cabo
• Mais informação sobre os impactos do ciclone no norte de Nampula e

outras áreas moderadamente afectadas de Cabo Delgado
• Referência às famílias deslocadas - deslocalização e reassentamento -

aquelas que não podem regressar a casa devido ao risco de perigo
geográfico.


