IDP Rapid Needs Assessment (June 2020)
Protection Cluster
Mozambique

Mozambique | Nampula Province |Namialo

DEMOGRAPHICS
The demographic profile of the surveyed IDP sample tried
to match the estimated profile of the affect population.

Age group

This Rapid Needs Assessment was conducted by UNHCR,
UNFPA, UNICEF and WFP during 8-9 July 2020 over a
convenience sample of IDP households in Namialo area.
It is intended to provide a quick overview on the situation
and it will follow on more detailed and higher coverage
monitoring exercises in the future.

Namialo

PERCEIVED SITUATION
On average, the respondants reported a number of 15
sectorial indicators out of 28 on which they perceived the
current situation as serious.

15

Indicators
perceived as
serious (avg.)

PERCEIVED PRIORITIES
The main priorities are calculated from the ranking the
respondants assigned to those indicators perceived as a
serious problem.

KEY INDICATORS OVERVIEW
For each indicator, the respondants were asked to evaluate
their own perception on the current situation.
serious problem

no serious problem

no answer

Clothes, shoes and bedding
Income or Livelihood
Shelter
Housing, land and property
Water (for washing or cleaning)
Food (inc. cooking utensils)
Sanitation/toilets
Family reunification
Distress
Access to documentation
Drinking water
Information
Health care
Physical health
Idleness
Education
Mental/Psychological issues
Support from community
Care for PSN by their family
Covid-19 prevention
Access to law and justice
Aid response
Care for PSN on their own
SGBV issues*
Alcohol or drug use
Movement restrictions
Safety/security
Discrimination or stigma
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*note: It is a matter of concern the fact that SGBV issues are reported as
serious by around 25% of the interviewed. A more detailed and specific
monitoring on Protection and SGBV should follow, as a generic multi-sector
assessment like this one might not capture these sensitive issues with the
required detail, and also the lack of familiarity of the interviewed with the
organization/institution making the assessment might have an impact on
the responses given
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IDP Avaliação rápida de necessidades (Junho 2020)
Protection Cluster
Mozambique

Moçambique | Província de Nampula | Namialo

DEMOGRAFIA
O perfil demográfico da amostra de IDP pesquisada tentou
corresponder ao perfil estimado da população afetada.

Grupo de idade

Esta Avaliação de Necessidades Rápidas foi conduzida
pelo ACNUR, UNFPA, UNICEF e PMA durante 8-9 de julho
de 2020 em uma amostra de conveniência de domicílios
IDP na área de Namialo. O objetivo é fornecer uma visão
geral rápida sobre a situação e seguirá em exercícios de
monitoramento mais detalhados e de maior cobertura no
futuro.

Namialo

SITUAÇÃO PERCEBIDA
Em média, os respondentes relataram um número de 15
indicadores setoriais de 28 nos quais consideraram a
situação atual como grave.
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PRIORIDADES PERCEBIDAS
As principais prioridades são calculadas a partir da
classificação que os respondentes atribuem aos
indicadores percebidos como um problema grave.

VISÃO GERAL DOS INDICADORES-CHAVE

Alimentos
(incl.
utensílios
de cozinha)

Para cada indicador, os respondentes foram solicitados a
avaliar sua própria percepção sobre a situação atual.
problema sério

nenhum problema sério

sem resposta

Roupas, sapatos e roupas de cama
Renda ou sustento
Abrigo
Habitação, terreno e propriedade
Água (para lavar ou limpar)
Alimentos (incl. ut. de cozinha)
Saneamento / banheiros
Reagrupamento familiar
Angústia
Acesso à documentação
Água potável
Em formação
Cuidados de saúde
Saúde física
Ociosidade
Educação
Problemas mentais / psicológicos
Apoio da comunidade
Cuidar de PSN por sua família
Prevenção Covid-19
Acesso à lei e justiça
Resposta de ajuda
Cuidar da PSN por conta própria
Problemas de SGBV*
Uso de álcool ou drogas
Restrições de movimento
Segurança
Discriminação ou estigma
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*nota: É preocupante o que os problemas de SGBV serem relatados
como graves por cerca de 25% dos entrevistados. Um monitoramento
mais detalhado e específico sobre Proteção e SGBV deve seguir, já que
uma avaliação multissetorial genérica como esta pode não capturar essas
questões delicadas com os detalhes necessários, e também a falta de
familiaridade do entrevistado com a organização / instituição que faz o
avaliação pode ter um impacto nas respostas dadas
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