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1. Introdução
Entre os meses de Março a Agosto do ano 2020, foram realizados inquéritos junto das
Unidades Orgânicas do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) e das
Instituições filiadas no Conselho Técnico de Gestão de Calamidades (CTGC). De entre as
várias instituições que fazem parte do CTGC, foram seleccionadas aquelas que se encontram
directa ou indirectamente envolvidas na cadeia de gestão de desastres assim como nos
efeitos provocados pelas mudanças climáticas em Moçambique. Estes inquéritos foram
realizados no âmbito do projecto CIDMA - Climate Change Induced Disaster Management in
Africa, financiado pela União Europeia e liderado, a nível global e nacional, pela
Universidade de Lundi em parceria com a Universidade Eduardo Mondlane. O projecto
contempla várias instituições implementadoras nomeadamente: A Academia das Ciências
de Moçambique (ACM); a Universidade Lúrio (Unilurio), Universidade Zambeze
(UniZambeze), todas de Moçambique; o Instituto Real de Tecnologia (KTH) da Suécia; o
Politécnico di Milano (POLIMI) e a Universidade de Lisboa (UL) de Portugal. O inquérito
realizado considerou uma série de questões de natureza fechada a aberta cujo objectivo
principal visava identificar as principais necessidades institucionais para o desenvolvimento
e implementação de cursos em gestão de desastres através de plataformas GIS e/ou RS. Ao
nível mais específico, o objetivo do inquérito visava responder a seis pontos abaixo listados:
1) Desenvolvimento de cursos inovadores e combinados em Sistemas de Informação
Geográfica / Detecção Remota (GIS/RS) para gestão de desastres: Os cursos
desenvolvidos serão oferecidos pelas universidades parceiras como cursos de curta
duração para as entidades ligadas e afins à gestão de desastres em Moçambique. Os
cursos também serão usados de forma complementar em programas de mestrado.
2) Formação de Formadores: Os membros do corpo docente das universidades
parceiras receberão formação sobre como ministrar os cursos desenvolvidos. A
capacidade dos professores locais de ensinar e actualizar esses cursos irá garantir a
aprendizagem ao longo do tempo de vida e a continuação do uso dos cursos.
3) Melhoria da qualidade de educação e do ensino: As técnicas / ferramentas de
aprendizagem on-line revolucionaram o mundo pedagógico. Os parceiros
moçambicanos serão equipados com ferramentas de e-learning e Open Network
Learning (ONL). Isso possibilitará a oferta de cursos de GIS / RS on-line padrão, bem
como de cursos especializados desenvolvidos no âmbito deste Projecto. Os
programas / cursos on-line fornecem as partes interessadas, independentemente de
restrições geográficas ou profissionais, o início de um programa universitário, com a
possibilidade de aprender mais sobre GIS / RS e as suas aplicações na gestão de
desastres e, assim, obter novas competências.
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4) Desenvolvimento de uma Ferramenta de Gestão de Desastres (DMT): Será uma
ferramenta baseada na Web para gestão de desastres, a ser desenvolvida e
implementada. O objectivo é disponibilizar os dados espaciais relacionados com
desastres, de forma abrangente, para que os usuários possam utilizá-los para um
melhor planeamento e tomada de decisões em Moçambique. A DMT pode ser
também desenvolvida para atender a futuros requisitos adicionais colocados pelas
partes interessadas.
5) Divulgação dos resultados: As autoridades de gestão de desastres, nos níveis de
elaboração de políticas, planeamento e operação, tomarão conhecimento das
vantagens e aplicações de GIS / RS na gestão de desastres para apoiar o
desenvolvimento e o uso de GIS / RS em Moçambique. As autoridades de gestão de
desastres também terão a possibilidade de adquirir capacidades necessárias para
poder usar GIS / RS no planeamento e tomada de decisões para gestão de desastres.
6) Desenvolvimento de instituições de ensino superior na sociedade: Em
Moçambique, os vínculos entre as instituições de ensino superior, Governo e
empresas não estão consolidados, especialmente quando se trata de gestão de
desastres utilizando GIS / RS. Como resultado, os estudantes podem não encontrar
uma ocupação profissional adequada após a formação. Um dos objectivos deste
projecto é, portanto, fortalecer esses vínculos, consciencializando as partes
interessadas sobre as tecnologias que precisam de usar e o grupo de graduados que
pode ser integrado para apoiar nessas tecnologias.

2. Fundamentos da Avaliação de Necessidades de Formação
A avaliação de necessidades de formação (ANF) é uma ferramenta usada para diagnosticar e
determinar as necessidades específicas de formação de uma instituição ou organização. Esta
avaliação colhe dados e informações que permitem desenvolver um programa de formação
para ajudar indivíduos/instituições a alcançarem os seus objectivos. A ANF focaliza-se no
sujeito individual da instituição para que através deste se possam determinar as lacunas e
áreas de necessidade para uma formação.
Uma ANF ajuda a criar uma base para determinar o grau de efectividade da formação
proposta. É um processo que permite uma interacção directa com os servidores duma
instituição/organização, dando lhes a oportunidade para conhecer e participar na
identificação dum programa de formação. Uma ANF também pode ser conduzida após a
formação para verificar se houve melhoria no desempenho e habilidades dos servidores da
instituição/organização.
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3. Avaliação de Necessidades de Formação no âmbito do Projecto CIDMA
No caso concreto do Projecto CIDMA (Climate Change Induced Disaster Management in
Africa), a avaliação de necessidades de formação serviu para colher dados sobre as
percepções e necessidades de formação junto das Unidades Orgânicas do Instituto Nacional
de Gestão de Calamidades (INGC) e das Instituições filiadas no Conselho Técnico de Gestão
de Calamidades (CTGC). Por outro lado, o projecto CIDMA tem como objectivo criar
capacidade para melhorar a gestão de desastres em Moçambique, com recurso a métodos
espaciais e digitais, dados de satélite e modelagem espacial, a fim de prever e fortalecer a
prontidão face aos riscos de potenciais desastres associados ao clima em mudança.

3.1 Grupo Alvo
De entre as várias instituições que fazem parte do CTGC, foram seleccionadas aquelas que
se encontram directa ou indirectamente envolvidas na colheita e/ou análise de dados
dentro da cadeia de gestão de desastres assim como, nos efeitos provocados pelas
mudanças climáticas em Moçambique, tendo em conta o critério de representatividade e
relevância para o inquérito. Em Maputo foram identificadas as seguintes instituições: Centro
Nacional Operativo de Emergência (CENOE); Direcção Nacional de Gestão de Recursos
Hídricos (DNGRH); Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos
Humanitários (ENUCAH); Instituto Nacional de Meteorologia (INAM); Ministério da
Agricultura e Segurança Alimentar - Direcção Nacional da Agricultura e Silvicultura (MASADNAS); o Ministério da Terra e Ambiente - Direcção Nacional de Terras (MTA-DNT) e o
Ministério da Saúde - Departamento de Saúde Ambiental (MISAU-DSA).

3.2 Perfil e Mandato do Grupo Alvo
Centro Nacional Operativo de Emergência (CENOE) é a entidade que, a nível do INGC,
procura reforçar a eficácia dos principais actores que intervêm no processo de gestão e
redução do risco de desastres através da recolha, tratamento e disseminação de
informação, criando capacidade técnica para a produção e uso de informação relacionada
com a resposta as emergências. Um dos sectores principais que integram a estrutura do
CENOE é o da Informação. Neste sector intervêm directamente diversas instituições do
Governo que são responsáveis pela geração de informação útil no processo de gestão e
redução do risco de calamidades, nomeadamente o Instituto Nacional de Meteorologia
(INAM), a Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH), a Direcção Nacional
de Geologia e Minas, o Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção (CENACARTA) e o
Gabinete de Informação (GABINFO). O objectivo do sector de informação é proporcionar,
em tempo útil, informação sobre uma calamidade ou emergência de forma a facilitar a
tomada de decisões, tanto nas comunidades como nos Centros Operativos de Emergência a
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nível local. Geralmente o CENOE é activado em função da magnitude do desastre de origem
natural.
Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH) é uma instituição sob tutela do
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH) por assuntos
inerentes à água incluindo a elaboração e gestão de políticas, estratégias e mobilização de
investimentos, para o abastecimento de água e saneamento nas zonas rural e urbana,
gestão de recursos hídricos, planeamento de obras hidráulicas e questões de gestão de
acordos de partilha dos recursos hídricos em bacias transfronteiriças. A DNGRH, ao nível
nacional e as Administrações Regionais de Água (ARAs - Sul, Centro, Centro Norte, Norte e
Zambeze), ao nível regional, fazem a provisão de dados hidrológicos e de precipitação ao
mesmo tempo que garantem os serviços de informação hidrológica para apoiar o
planeamento e gestão de recursos hídricos na monitoria e análise das alterações climáticas,
gestão ambiental e planeamento, operações hidroelétricas e barragens, planeamento de
sistemas de irrigação e aviso prévio de desastres relacionados com a água.
Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários - ENUCAH
(sigla em inglês: UNOCHA ou OCHA) é um órgão das Nações Unidas criado em Dezembro de
1991, através da Resolução 46/182 da Assembleia Geral, cujo propósito é aumentar a
capacidade de resposta da ONU a emergências e desastres de origem natural.
Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) é uma instituição tutelada pelo Ministro que
superintende a área dos Transportes e Comunicações. É a principal instituição responsável
pela colecta, tratamento e arquivo de dados meteorológicos e climáticos em Moçambique.
O INAM faz a colecta de dados meteorológicos a partir sua rede de estações meteorológicas
que são operadas em todo o país. O INAM tem mandato para fornecer informações
meteorológicas para apoiar o planeamento, bem como para fornecer aviso prévio, sempre
que necessário, para minimizar riscos de vida e bens. O INAM fornece várias previsões e
produtos meteorológicos diferentes ao longo do ano, incluindo, entre outros, previsões
meteorológicas diárias e sazonais, observações meteorológicas e climáticas e produtos
especializados para os sectores da aviação e marinha. As previsões públicas emitidas pelo
INAM incluem três previsões diárias - duas previsões de 24 horas emitidas pela manhã e
tarde, respectivamente, mais uma previsão de 'quatro dias' emitida todas as manhãs. Além
das previsões diárias transmitidas pela mídia, como notícias nacionais e a página do INAM, o
Instituto prepara previsões agrícolas sazonais para cada província que são apresentadas no
início da temporada agrícola, geralmente em Setembro (ou seja, nas semanas anteriores ao
início da a estação das chuvas, quando os agricultores começam a preparar suas terras).
Esta mesma informação sazonal é usada para a preparação do Plano Anual de Contingência
para desastres hidrometeorológicos que é discutido junto do CTGC antes da sua aprovação
pelo Governo.
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1Ministério

da Agricultura e Segurança Alimentar - Direcção Nacional da Agricultura e
Silvicultura (MASA-DNAS): O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar - Direcção
Nacional da Agricultura e Silvicultura (MASA) é um órgão central do aparelho de Estado que,
de acordo com os princípios, objectivos e tarefas definidos pelo Governo, tem a
responsabilidade de organizar e garantir a implementação da legislação e políticas no
campo da agricultura, pecuária, irrigação, agro-silvicultura e segurança alimentar e
estabelecer estratégias para a segurança alimentar e nutricional da população. O MASA
através da Direcção Nacional da Agricultura e Silvicultura (DNAS) trabalha nos domínios de
avaliação de políticas, estratégias e legislação específica da agricultura e Silvicultura; defesa
fitossanitária; produção e distribuição de sementes; mecanização agrária; redes comerciais
de sementes; reflorestamento; processamento e análise de dados das campanhas agrárias;
desenvolvimento do sector privado agrícola e outras actividades afins.
Ministério da Terra e Ambiente – Direcção Nacional de Terras e Desenvolvimento
Territorial (MTA-DNTDT): O Ministério da Terra e Ambiente (MTA) é um órgão central do
aparelho de Estado que, de acordo com os princípios, objectivos e tarefas definidos pelo
Governo, dirige, planifica e coordena, controla e assegura a execução das políticas nos
domínios de Administração e Gestão de Terras e Geomática, Florestas e Fauna Bravia,
Ambiente, Mudanças Climáticas e Áreas de Conservação. O MTA através da Direcção
Nacional de Terras e Desenvolvimento Territorial (DNTDT) trabalha nos domínios de
regulação e definição de políticas; administração e gestão de terras; ordenamento do
território; reassentamento; e coordenação institucional.
O Ministério da Saúde - Departamento de Saúde Ambiental (MISAU-DSA): O Ministério da
Saúde (MISAU) é um órgão central do aparelho de estado responsável pela aplicação da
Política de Saúde nos domínios público, privado e comunitário. É responsável pela provisão
de informação de ocorrência de doenças particularmente ligadas ao clima e pela
coordenação de acções de resposta. O MISAU, através do Departamento de Saúde
Ambiental (DSA) trabalha em coordenação com o Ministério da Terra e Ambiente (MTA) em
questões de saúde ambiental e também com o departamento de nutrição, epidemiologia,
promoção da saúde e a Direcção Nacional de Assistência Médica (DNAM). O departamento
trabalha na criação de políticas, regulamentos e estratégias para a prevenção de doenças e
tem vários técnicos de medicina preventiva e saneamento do meio a nível nacional,
responsáveis pela educação comunitária para o melhoramento da gestão de factores
ambientais de risco a nível comunitário.

1

Actualmente, Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural – Direcção Nacional de Desenvolvimento da
Agricultura Familiar (MADER-DNDAF).
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3.3 Metodologia de colecta de dados para avaliação de necessidades de formação
A colecta de dados foi materializada através de inquéritos supervisionados pelo INGC, na
qualidade de instituição que coordena as acções do CTGC. Os inquéritos foram enviados às
instituições do CTGC acima descritas e após o seu preenchimento foram posteriormente
analisados e avaliados pela Academia de Ciências de Moçambique (ACM) através da
Comissão Instaladora do Centro de Gestão de Conhecimento de Mudanças Climáticas.
Durante o processo de colecta de dados a equipa da ACM, estava sempre em contacto com
as instituições inquiridas para clarificação de possíveis dúvidas ou ambiguidades.

4. Resultados
O inquérito decorreu entre os meses de Março a Agosto do ano corrente, e teve como foco
instituições que trabalham directa ou indirectamente na provisão de dados e análises em
matéria de gestão de desastres em Moçambique. No total foram inquiridas 7 instituições, e
os resultados são apresentados abaixo obedecendo a estrutura da organização do inquérito
(vide em anexo).

PARTE I
A presente parte do inquérito teve como principal objectivo perceber se as instituições inquiridas
usam ou não ferramentas de geotecnologias através das seguintes questões:
i.

Utiliza Sistemas de Informação Geográfica no seu trabalho diário?

ii.

Qual é o nível de capacidade técnica dos funcionários no manuseamento dos softwares/ferr. GIS/RS?

iii.

Qual é o número de técnicos envolvidos na análise espacial versus gestão directa de desastres?

iv.

Frequenta ou frequentou algum curso em GIS ou RS?

Paralelamente as questões colocadas acima, na primeira parte do inquérito, foram igualmente
colocadas questões de seguimento de modo a perceber, por exemplo: o tipo de software GIS e/ou
RS utilizado, número de técnicos inteiramente dedicados no uso de ferramentas de
geoprocessamento, grau de percepção e manuseamento das ferramentas de geotecnologia, ter
frequentado ou vontade de participar num curso GIS/RS. Os resultados do inquérito são
apresentados por meio de tabelas que por seu turno estão reflectidas nas representações gráficas.
Resumo da primeira Parte (PARTE I)
Como resultado das questões apresentadas na primeira parte, 85.7% dos inquiridos declarou usar sistemas
GIS e RS (Tabela 1). Essa mesma percentagem (85.7%) declarou usar técnicas de GIS e RS para elaboração
de mapas. Esta mesma percentagem (57.1%) foi observada no uso de sistemas GIS/RS para a avaliação de
riscos, elaboração de base dados e análise espacial (Tabela 2).
O tipo de dados de detecção remota usados são multispectaris (71.4%), ópticos (42.9%), térmicos (28%),
Page 9 of 21

radar de abertura sintética (14.3%). O tipo de processamento usado a partir dos dados outrora
referenciados cingem-se na produção de mapas (85.7%) e classificação de imagem (71.4%).Os softwares
mais usados são o ArcGIS (85.7%) e o QGIS (42.9%). O nível de capacidade de manuseamento do software
é médio, e a quantidade de técnicos envolvidos no manuseamento do software varia de 2 a 4 indivíduos
por instituição.

Tabela 1: Identificação do uso de geotecnologicas
Variável

NB

% CIT.

Sim

6

85.7%

Não

1

14.3%

Total

7

100.0%

Tabela 2: Finalidade do uso de GIS/RS
Variável

% OBS.

Avaliação de riscos

57.1%

Edição e elaboração de base de dados

57.1%

Gestão de dados espaciais

57.1%

Elaboração de mapas temáticos

85.7%

Outro

14.3%

Tabela 3: Tipo de dados usados

Variável

% OBS.

Ópticos

42.9%

Multiespectrais

71.4%

Radar de abertura Sintética

14.3%

Térmicos

28.6%

Outro

0.0%
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Tabela 4: Tipo de processamento através de GIS/RS

Variável

% OBS.

Classificação de imagem

71.4%

Detecção de alterações

57.1%

Produção de mapas

85.7%

Figura 5: Software de geoprocessamento utilizado

Variável

% OBS.

Qsig

42.9%

ArcGIS

85.7%

Agisoft

0.0%

ENVI

0.0%

Pix4D

0.0%

AgiSoft_

0.0%
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Figura 6: Nível de capacidade de manuseamento do software

Variável

% OBS.

Nenhum

0.0%

Baixo

0.0%

Médio

85.7%

Total
Nota: O número de técnicos envolvidos em actividades de análise espacial por cada instituição inquirida varia de 2-4.

PARTE II
A segunda parte do inquérito teve como principal objectivo analisar as principais temáticas relativa
ao tipo de actividades ligadas a gestão de desastres assim como indicadores. Estas análises tiveram
como base as seguintes questões:
i.
ii.
iii.
iv.

Que tipo de actividades a sua organização/instituição realiza / executa relacionadas com a Gestão de
Risco de Desastres?
Quais são as áreas de gestão de desastres que a sua instituição /ou organização actua?
Que tópicos e trabalhos práticos sobre gestão de desastres gostaria que fossem discutidos neste
curso?
Que tipo de indicadores relacionados com Gestão de Desastres são usados na sua organização?

Resumo Parte II
Segundo a Tabela 7, a percentagem de actividades desenvolvidas pelas instituições em matéria de
gestão de desastres oscila entre temáticas de gestão de recursos hídricos (14.3%), previsão e
mitigação de desastres (28.6%), previsão de tempo (28.6%), reassentamentos (28.6%),
epidemiologia e outros (14.3%).
Ao nível das áreas de gestão de desastres, a maior parte dos inquiridos concentram-se em
actividades de avaliação de risco (57.1%) seguida de actividades de comunicação e partilha de
informação (42.9%), prevenção (28.6%), outro (14%), água e saneamento (28.6%), protecção a
grupos vulneráveis (28.6%), construção e disponibilização de abrigos (14.3%), apoio legal às vítimas
de desastres (14.3%).
Ao nível de tópicos relevantes para o desenvolvimento do curso, a maior parte dos inquiridos
(Tabela 3) manifestou importância de tópicos relativos a monitoria de ambiente, mudanças na
cobertura do solo (85.7%), avaliação de riscos de desastres de origem natural com métodos e
técnicas de análise espacial (85.7%), análise de focos de riscos (42.9%), análise espacial e gestão
ambiental (57.1%).
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Figura 7: Tipo de actividades desenvolvidas pela instituição na matéria de gestão de desastres

% OBS.

Variável
Gestão de recursos hídricos

14.3%

Previsão de tempo

28.6%

Epidemiologia

14.3%

Prevenção, mitigação e gestão de desastres

28.6%

Reassentamentos

28.6%

Outro

14.3%

Figura 8: Áreas de gestão de desastres

% OBS.

Variável
Água e saneamento

28.6%

Saúde e nutrição

0.0%

Alimentação

0.0%

Proteção a grupos vulneráveis

28.6%

Educação

0.0%

Construção e disponibilização de abrigos

14.3%

Apoio legal às vítimas de desastres

14.3%

Comunicação e partilha de informação

42.9%

Avaliação do risco

57.1%

Prevenção

28.6%

Outro

14.3%
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Figura 9: Tópicos relevantes para o leccionamento do curso

Variável

% OBS.

RS para degradação do solo

14.3%

RS para monitorizar o ambiente e as mudanças na cobertura do solo

85.7%

Análise de focos de riscos (hotspots)

42.9%

Avaliação de riscos de desastres naturais com métodos e técnicas de
análise espacial

85.7%

GIS e RS para aquisição e armazenamento de dados

57.1%

SDI para partilha de dados

14.3%

SIG para análise espacial em gestão ambiental

57.1%

Visualização de mapas para gestão ambiental

42.9%

Metadados de dados espaciais e requisitos de provisão

14.3%

Informações gerais sobre recursos espaciais de acesso livre e outros tipos
de dados de código aberto

28.6%

Outros

14.3%

Figura 10: Indicadores de gestão de desastres usados pelas instituições

% OBS.

Variável
Número da população afectada pelos desastres
Número de Óbitos por desastres

28.6%
0.0%

Precipitação

28.6%

Altitude

28.6%

Declive

28.6%

Cobertura do solo

28.6%

Uso e aproveitamento da terra

0.0%
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PARTE III
A terceira parte do relatório tem como principal objectivo identificar o tipo de dados utilizados pelas
instituições inquiridas, mecanismos de acesso aos dados assim como diferentes plataformas de
armazenamento e partilha dos mesmos. Neste contexto, os resultados das respostas foram obtidas
através das questões abaixo:
i.

Que tipos de dados espaciais usa / recolhe e atualiza na sua Organização/Instituição?

ii.

Quais são as fontes de dados que a sua Organização/Instituição usa para obter dados GIS / RS?

iii.

Que problemas é que a sua Organização/Instituição enfrenta ao baixar (download) dados de RS?

iv.

Que tipos de mapas de base/ dados espaciais é que a sua Organização/Instituição possui?

v.

Que tipo de mapas / dados espaciais é que a sua organização/instituição possui para a gestão de
desastres? Se possível, indique se cada entrada é uma informação atualizada ou não.

vi.

Qual é o nível de actualização dos dados acima descritos?

vii.

Qual é o nível de confiabilidade dos dados utilizados pela sua organização/instituição?

viii.

Que funcionalidades sua organização/instituição espera da DMT?

ix.

A sua organização/instituição tem acesso a uma ligação de Internet lenta / média / rápida? (se
possível, especifique a velocidade de upload / download).

x.

A sua organização/instituição possui algum mecanismo para a partilha de dados? Descreva-o, se
houver.

Resumo Parte III
Segundo a Tabela 11, observa-se que o tipo de informação mais usada pelos inquiridos versa sobre dados de
uso e cobertura de terra, dados da população (28.6%), infraestruturas sociais (28.6%), dados populacionais
(28.6%,) drenagem (14.3%), declive (14.3%). O nível de atualização atinge cerca de (62%), não obstante a
confiabilidade dos dados ser menor (25.00%). Correlacionando o uso e manuseamento de dados GIS/RS (85%)
declarou como principal constrangimento o acesso ou falta de qualidade de Internet, falta de meio materiais
(25%), falta de capacidade técnica (28.6%). Para mais observações específicas vide as tabelas abaixo.
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Figura 11: Dados espaciais usados

Variável

% OBS.

Dados da população

28.6%

Infraestruturas sociais

28.6%

Uso e cobertura do solo

28.6%

Modelo de elevação digital

14.3%

Drenagem

14.3%

Declive

14.3%

Figura 12: Principais Dificuldades

Variável

% OBS.

Qualidade de internet

85.7%

Falta de capacidade técnica

28.6%

Falta de meios materiais

28.6%

Outro

0.0%

Total
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Figura 13: Tipos de dados existentes e/ou usados para a gestão de desastres

Variável

% OBS.

Meta dados

14.3%

Dados físicos a digitalizar

42.9%

Mapas participativos

0.0%

Mapas físicos

28.6%

Dados vectoriais e matriciais

42.9%

Outro

0.0%

Figura 14: Finalidade esperada pelo curso em termos de tópicos

Variável

%
OBS.

Digitalização de mapas

57.1%

Armazenamento de atributos

28.6%

Visualização de dados

42.9%

Criação de novos padrões e símbolos 14.3%
Carregamento (upload) de dados

14.3%

Outras

0.0%

Figura 15: Nível de confiabilidade de dados

Variável

% OBS.

Altamente confiáveis

28.6%

Nível de confiança baixa

14.3%

Acesso livre para uso e publicação

0.0%
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Figura 16: Nível de actualização dos dados

% OBS.

Variável
Baixo

14.3%

Normal

57.1%

Elevado

0.0%

Figura 17: Qualidade de acesso a internet

% OBS.

Variável
Lenta

57.1%

Media

0.0%

Rapida

14.3%

Figura 18: Partilha de dados

NB

% cit.

Sim

2

66.7%

Nao

1

33.3%

Total

3

100.0%

5. Conclusões da avaliação das necessidades de formação
De forma geral quer ao nível do INGC quer ao nível das instituições selecionadas que
integram o CTGC existe um ambiente favorável e aceitável no que concerne as
infraestruturas e recursos humanos para acolher cursos gestão de desastres basedos em GIS
e RS. É um facto inegável, que cada instituição tem os seus próprios interesses e aspectos
específicos (Anexo 1) que devem ser discutidos e reflectidos durante o processo de
desenvolvimento e particularmente na implementação do curso de acordo com o roteiro de
necessidades de formação levado a cabo. Nota-se também que as instituições não estão
necessariamente ao mesmo nível e isto também deverá ser tomado em conta. Há também
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limitações em termos de formação ou capacidade institucional. Para que a qualidade do
curso a ser desenvolvido responda as espectativas será, igualmente, necessário fazer-se um
exercício sistemático de consulta com as instituições e não apenas levar em conta meras
considerações estatísticas ou teóricas.
É importante notar que segundo os resultados dos inquéritos, grande parte dos inquiridos
usam as ferramentas GIS, principalmente, para a produção de mapas temáticos e este
aspecto, pode ser um indicativo de existência de dificuldades relativas ao uso de
ferramentas GIS para o processamento de dados primários etc.
Por outro lado, há que reconhecer que poderá haver outras instituições interessadas em
fazer parte dos cursos pretendidos mas que não foram arroladas neste processo, por vários
motivos incluindo aqueles que estão associados ao impacto da COVID-19. Neste contexto, a
equipa de trabalho recomenda que o roteiro com as instituições continue, ainda que,
paralelamente a etapa de desenvolvimento dos cursos por forma a trazer ingredientes mais
substantivos para a melhoria da qualidade e maior inclusão dos cursos.

Page 19 of 21

6. Anexos
Anexo 1: Aspectos Relevantes de Interesse Institucional
# Instituições que responderam ao Tópicos e trabalhos práticos sobre gestão de desastres que as instituições gostariam de ver
inquérito

discutidos e reflectidos no desenvolvimento e implementação do curso

2

Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos-Departamento
de Gestão de Bacias
Hidrográficas (DNGRH-DGBH)

3

Centro Nacional Operativo de
Emergência (CENOE)

4

Escritório das Nações Unidas
para a Coordenação de Assuntos
Humanitários (ENUCAH)

5

Instituto Nacional de
Meteorologia (INAM)

6

Ministério da Agricultura e
Segurança Alimentar - Direcção
Nacional da Agricultura e
Silvicultura (MASA-DNAS

7

Ministério da Terra e Ambiente
– Direcção Nacional de Terras e
Desenvolvimento Territorial
(MTA-DNTDT)
O Ministério da Saúde Departamento de Saúde
Ambiental (MISAU-DSA)

Determinação de áreas de inundação
Elaboração de mapas temáticos
Previsão Hidrológica
Mapeamento de Risco de desastres
Avaliação de impactos ambientais e bacias hidrográficas
Riscos de Incêndios
Metodologias de estimativas da população em risco face a aproximação de um ciclone, cheias,
epidemias, etc.
Metodologia para Mapeamento das áreas suscetíveis as descargas atmosféricas
Harmonização da metodologia de avaliação das secas (Agrícola)
Modelação hidrológica aplicando GIS e/ou RS
Introdução a Inteligência Artificial para Gestão do Risco de Desastres
Desenvolvimento de plataformas de gestão de dados e informação GIS e WebGIS
RS para monitoria de risco de desastres como cheias, ciclones
Análise de vulnerabilidade e risco a eventos extremos
Assentamentos humanos
Projeção de mudanças climáticas e seus impactos sobre assentamentos humanos
Gestão de recursos hídricos
Monitoria da evolução de chuvas, temperatura e humidade do solo com base em imagem de
satélite (RFE) ou rede de estações do GTS
Monitoria da evolução do SPI durante a época chuvosa e no inverno
Monitoria da evolução das SST por década e por mês e geração de anomalias
Mapeamento de zonas de precipitação homogénea
Gerar uma plataforma WebGIS de gestão de mapas que integrem o impacto associado a
informação (previsão) meteorológica/climática, trajetória de ciclones tropicais e seu impacto
(infraestruturas, população, etc) que ajudem a tomar decisões.
Integração de factores meteorológicos e condições de sanidade vegetal para gerar potencial
índice de queimadas florestais
Geração e mapeamento de índices climáticos
Desenvolvimento de uma plataforma WebGIS para a geração e integração de cenários
climáticos que permitam tomar decisão
Determinação de Áreas com culturas alimentares inundadas
Determinação de Áreas com culturas alimentares com estiagem/seca
Projecção de área agrícola e produtores a serem afectados por inundações
Projecção de área agrícola e produtores a serem afectados pela estiagem/seca
Áreas de risco das comunidades próximas ou juntas as plantações florestais
Mapeamento de áreas de conflito Homem-Fauna Bravia

8

Sistema de Informação Geográfica (GIS) e vigilância em saúde
Água, Saneamento e Higiene (WASH)
Planos de segurança da água resilientes as mudanças climáticas
Vulnerabilidade e adaptação ao clima do Sector da Saúde
Gestão de pandemias
Sistema de aviso prévio
Plano locais de adaptação da saúde as Mudanças Climáticas e Planos de acção para eventos
climáticos extremos
Prevenção e controlo da propagação de doenças vetoriais/mapeamento da distribuição e
mobilidade espacial
Sistema de vigilância integrada e medidas de controlo de doenças favorecidas pelas mudanças
climáticas
Sistemas de monitoria do impacto das mudanças climáticas na saúde

Page 20 of 21



Anexo 2: Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos Bacias Hidrográficas (DNGRH)



Anexo 3: Centro Nacional Operativo de Emergência (CENOE)



Anexo 4: Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários –
ENUCAH



Anexo 5: Instituto Nacional de Meteorologia (INAM)



Anexo 6: Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar - Direcção Nacional da Agricultura
e Silvicultura (MASA-DNAS)



Anexo 7: Ministério da Terra e Ambiente – Direcção Nacional de Terras e Desenvolvimento
Territorial (MTA-DNTDT)



Anexo 8: Ministério da Saúde - Departamento de Saúde Ambiental (MISAU-DSA)
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Anexo 2

Descrição do projeto CIDMA

O objectivo principal do projecto é desenvolver capacidades, usando métodos espaciais, para uma
melhor gestão dos desastres provocados pelas mudanças climáticas em Moçambique. Os objectivos
detalhados do projecto são:
- Desenvolvimento de cursos inovadores e combinados em Sistemas de Informação Geográfica /
Deteção Remota (GIS/RS) para gestão de desastres: Os cursos desenvolvidos serão oferecidos pelas
universidades parceiras como cursos de curta duração para as entidades ligadas e afins à gestão de
desastres em Moçambique. Os cursos também serão usados complementarmente em programas de
mestrado.
- Formação de Formadores: Os membros do corpo docente das universidades parceiras receberão
formação sobre como ministrar os cursos desenvolvidos. A capacidade dos professores locais de ensinar
e actualizar esses cursos garante a aprendizagem ao longo da vida e a continuação do uso dos cursos.
- Melhoria da qualidade da educação e do ensino: As técnicas / ferramentas de aprendizagem on-line
revolucionaram o mundo pedagógico. Os parceiros moçambicanos serão equipados com ferramentas de
e-learning e Open Network Learning (ONL). Isso possibilita a oferta on-line de cursos GIS / RS padrão,
bem como de cursos especializados desenvolvidos neste Projecto. Os programas / cursos on-line
fornecem aos funcionários das partes interessadas, independentemente de restrições geográficas ou
profissionais, o início de um programa universitário, com a possibilidade de aprender mais sobre GIS /
RS e as suas aplicações na gestão de desastres, e assim obter novas competências.
- Desenvolvimento de uma Ferramenta de Gestão de Desastres (DMT): Será uma ferramenta baseada
na Web para gestão de desastres, a ser desenvolvida e implementada. O objectivo é disponibilizar
amplamente os dados espaciais relacionados com desastres para que as partes interessadas em
Moçambique possam utilizá-los para um melhor planeamento e tomada de decisões. A DMT pode ser
também desenvolvida para atender a futuros requisitos adicionais colocados pelas partes interessadas.
- Divulgação dos resultados: As autoridades de gestão de desastres, nos níveis de elaboração de
políticas, planeamento e operação, tomarão conhecimento das vantagens e aplicações de GIS / RS na
gestão de desastres para apoiar o desenvolvimento e o uso de GIS / RS em Moçambique. As autoridades
também terão a possibilidade de adquirir as capacidades necessárias para poder usar GIS / RS no
planeamento e tomada de decisões para gestão de desastres.
- Desenvolvimento de instituições de ensino superior na sociedade: Em Moçambique, os vínculos entre
as instituições de ensino superior, Governo e empresas não estão consolidados, especialmente quando
se trata de gestão de desastres utilizando GIS / RS. Como resultado, os estudantes podem não encontrar
empregos adequados após a formação. Um dos objectivos deste projeto é, portanto, fortalecer esses
vínculos, consciencializando as partes interessadas sobre as tecnologias que precisam usar e o grupo de
graduados que podem ser empregados para apoiar essas tecnologias.
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Obrigado pela sua participação. As suas respostas ajudar-nos-ão no desenvolvimento de cursos
-no âmbito do projeto CIDMA - Climate Change Induced Disaster Management in Africa.
Instituições participantes:
Universidade de Lund, Lund, Suécia (líder)
KTH – Instituto Real de Tecnologia, Estocolmo, Suécia
Politécnico di Milano, Milão, Itália
Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique
Universidade Zambeze, Beira, Moçambique
Universidade Lúrio, Nampula, Moçambique
Academia das Ciências de Moçambique

WP 2. Recolha de dados e análise de necessidades para o desenvolvimento do curso

I: INDENTIFICAÇÃO DO INQUÉRITO:
Data (dia/mês/ano):________31/07/2020_________ _____
____________

Número do inquérito:

Nome do inquirido: _______________Agostinho Vilanculos________________

PARTE 1:
Nome da organização:
II: INFORMAÇÖES CONCERNENTES AO INQUÉRITO

QUESTIONÁRIO 1
1. Utiliza Sistemas de Informação Geográfica no seu trabalho diário (marque com X)?
x
Sim
Não
Eu não uso mas a minha Organização/Instituição usa
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Se sim a questão número 1, usa o GIS e RS para (marque com X):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avaliação de riscos:____x___
Edição e elaboração de base de dados:___x_____
Gestão de dados espacias:____x__
Elaboração de mapas temáticos:___x____
Produção de mapas temáticos:___x____
Outro (especifique): _____Previsao Hidrologica e processamento de dados de stalites de
Obseracao Atmosferica e de terra____________________

2. Usa dados de Deteção Remota no seu trabalho diário?
x
Sim
Não
Eu não uso mas a minha Organização/Instituição usa
Se sim a questão número 2:
Que te tipo de dados (marque com X):
1. Ópticos:_____x___
2. Multiespectrais:__x______
3. de Radar de abertura Sintética (SAR):_____________
4. Térmicos:_______________
5. Outro (especifique):_______________
Se sim a questão número 2: Para que tipo de processamento 2 (marque com X):
1. Classificação de imagem:__x_______________
2. Detecção de alterações:__x________________
3. Produção de mapas:_____x__________________
4. Qual é a frequência da utilização da imagem: ____diaria e qando
necessario____________
5. Outro (especifique):_____________________
3 : Que software (s) de GIS e Deteção Remota usa (marque com X)?
1.
2.
3.
4.

Qsig________
Arcmap__x_______
Agisoft_________
ENVI_________
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5. Pix4D_________
6. AgiSoft________
7. Outro- Arcview 3.2a
3.1:
Quais
as
versões
dos
softwares:
Arcmap,
10.2
10.3,
Qsig
3.0
(Indique)______10.3____________
4: Qual é o nível de capacidade técnica dos funcionários no manuseamento dos softwares e
ferramentas GIS/RS (marque com X)?
1.
2.
3.
4.

Nenhum:___________
Baixo:_______________
Médio: ___x_____________
Se nenhum: Que organismo apoia na análise espacial:____________________

4.1: Qual é o número de técnicos envolvidos na análise espacial versus gestão directa de
desastres (marque com X)?
1. <2
2. 2 – 4 x
3. Outro: __
5. Frequenta ou frequentou algum curso em GIS ou RS? (marque com X)
1. Sim__x_
2. Não___
5.1 Se sim ou não a questão precedente, pensa em frequentar ou algum curso ou
treinamento a distância (marque com X)?
1. Sim___
2. Não__x_

PARTE 2:
1. Que tipo de actividades a sua organização/instituição realiza / executa relacionadas
com a Gestão de Risco de Desastres (marque com X)?
1. Gestão de recursos hídricos__x_
2. Previsão de tempo___
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3.
4.
5.
5.

Epidemiologia___
Prevenção, mitigação e gestão de campo___
Reassentamentos___
Outro: ________________

2. Quais são as áreas de gestão de desastres que a sua instituição /ou organização actua?
Nota: Pode selecionar mais de 1 opção (marque com X):
1. Água e saneamento___
2. Saúde e nutrição___
3. Alimentação___
4. Proteção a grupos vulneráveis__x_
5. Educação___
6. Construção e disponibilização de abrigos___
7. Apoio legal às vítimas de desastres___
8. Comunicação e partilha de informação___
9. Avaliação do risco_x__
10. Prevenção_x__
11. Outro:________

3. Que tópicos e trabalhos práticos sobre gestão de desastres gostaria que fossem discutidos
neste curso (indique)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Determinação de áreas de inundação
Elaboração de mapas temáticos
Previsão Hidrológica
Mapeamento de Risco de desastres
Avaliação de impactos ambientais e bacias hidrográficas
Riscos de Incêndios
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4. Que tipo de tópicos relevantes para Sistemas de Informação Geográfica (GIS), Detecção
Remota (RS) e Infra-estruturas de Dados Espaciais (SDI) considera mais relevantes para o
desenvolvimento do curso?
Nota: Pode selecionar mais de 1 opção (marque com X):

1.
2.
3.
4.

RS para degradação do solo___
RS para monitorizar o ambiente e as mudanças na cobertura do solo_x__
Análise de focos de riscos (hotspots) __x_
Avaliação de riscos de desastres naturais com métodos e técnicas de
análise espacial___x
5. GIS e RS para aquisição e armazenamento de dados___x
6. SDI para partilha de dados___
7. SIG para análise espacial em gestão ambiental___
8. Visualização de mapas para gestão ambiental___
9. Metadados de dados espaciais e requisitos de provisão
10. Informações gerais sobre recursos espaciais de acesso livre e outros tipos
de dados de código aberto___
11. Outros______________________________________

5.Que tipo de indicadores relacionados com Gestão de Desastres são usados na sua
organização (marque com X)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número da população afectada pelos desastres_x__
Número de Óbitos por desastres___
Precipitação__x_
Altitude__x_
Declive___x
Cobertura do solo__x_
Uso e aproveitamento da terra___

WP 2. DMT (Ferramenta de Gestão de Desastres): necessidades de análise
Como ferramenta baseada na Web, o DMT será usado para facilitar a partilha de dados
espaciais relacionados com desastres entre organizações nacionais e internacionais. O objetivo
é tornar os dados espaciais relativos a desastres amplamente disponíveis para as partes
interessadas em Moçambique, de modo a usá-los para uma melhor planificação e tomada de
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decisões. A ferramenta também terá uma aplicação GIS baseada na Web, que pode ser usada
para a recolha e armazenamento de dados. Dessa forma, as organizações podem recolher e
partilhar as informações necessárias para a gestão ambiental, usando um sistema baseado na
Web, fácil de usar. O GIS da Web também fornecerá ferramentas básicas de análise espacial
necessárias para apoiar o planeamento e a tomada de decisões. A disponibilidade desse
sistema não apenas ajudará as partes interessadas a organizar e gerir os dados espaciais de que
precisam, mas também será uma introdução fácil ao uso de SIG em geral, e em particular para
atividades diárias de planeamento e tomada de decisão. O DMT será desenvolvido com base
em soluções de código aberto, bem como nas ferramentas GIS da Internet disponíveis para 1)
fazer o máximo uso dos recursos disponíveis e 2) reduzir os custos para desenvolver um
software específico. Os problemas de direitos de autor serão cuidadosamente considerados.

PARTE 3
1. Que tipos de dados espaciais usa / recolhe e atualiza na sua Organização/Instituição
(marque com X)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dados da população___x
Infraestruturas sociais__x_
Uso e cobertura do solo_x__
Modelo de elevação digital_x__
Drenagem__x_
Declive_x__

2. Quais são as fontes de dados que a sua Organização/Instituição usa para obter dados GIS
/ RS (marque com X)?
1. Dados de acesso livre (download ou fornecimento)
a. Quais as plataformas de acesso:
i. USGS__x_
ii. NASA___x
iii. Instituição local___ x
iv. Outro___________
2. Compra Sim___Não_x__
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a. Se sim como:
3. Parceria com organismos internacionais, Sim____Não____
a. Se sim! Quais são os organismos (indique):
i. ________________
ii. ________________
iii. ________________
iv. ________________
3.

Que problemas é que a sua Organização/Instituição enfrenta ao baixar (download) dados
de RS (marque com X)?
1. Qualidade de internet___x_
2. Falta de capacidade técnica_x___
3. Falta de meios materiais___x_
4. Outro_____________________

4.

Que tipos de mapas de base/ dados espaciais é que a sua Organização/Instituição possui
(marque com X)?
1. Meta dados: ____
2. Dados físicos a digitalizar: __x__
3. Mapas participativos: ____
4. Mapas físicos: ____
5. Dados vectoriais (Vector) e matriciais (Raster): __x__
6. Outro:__________________________________
Que tipo de mapas / dados espaciais é que a sua organização/instituição possui para a
gestão de desastres (marque com X)? Se possível, indique se cada entrada é uma
informação actualizada ou não.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meta dados sobre eventos climáticos, áreas de risco: ____
Dados físicos a digitalizar: ____
Mapas participativos: ____
Mapas físicos: ____
Dados vectoriais (Vector) e matriciais (Raster): ____
Outro:__________________________________
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5.1 Qual é o nivel de actualização dos dados acima descritos (marque com X)?
1.
2.
3.
4.
6.

Baixo:__
Normal: __
Elevado:__
Outro (especifique):_________________

Qual é o nível de confiabilidade dos dados utilizados pela sua organização/instituição
(marque com X)?
Altamente confiáveis____
Nível de confiança baixa: ____
Acesso livre para uso e publicação: ____
Ouro (especifique):__________________________

7.

Que funcionalidades a sua organização/instituição espera da DMT (marque com X)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

Digitalização de mapas____
Armazenamento de atributos
Visualização de dados____
Criação de novos padrões e símbolos____
Carregamento (upload) de dados____
Outras funcionalidades__________________________

A sua organização/instituição tem acesso a uma ligação de Internet lenta / média / rápida
(marque com X)? (se possível, especifique a velocidade de carregamento [upload] /
descarregamento [download]).
Velocidade (MBps)
Lenta
Média Rápida


9.





A sua organização/instituição possui algum mecanismo para a partilha de dados?
Descreva-o, se houver.
Sim:___ Não:____
Se sim, descre o mecanismos:_____________________________
Obrigado pela sua participação neste questionário.
A equipa do projecto CIDMA
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Anexo 3

Descrição do projeto CIDMA

O objectivo principal do projecto é desenvolver capacidades, usando métodos espaciais, para uma
melhor gestão dos desastres provocados pelas mudanças climáticas em Moçambique. Os objectivos
detalhados do projecto são:
- Desenvolvimento de cursos inovadores e combinados em Sistemas de Informação Geográfica /
Deteção Remota (GIS/RS) para gestão de desastres: Os cursos desenvolvidos serão oferecidos pelas
universidades parceiras como cursos de curta duração para as entidades ligadas e afins à gestão de
desastres em Moçambique. Os cursos também serão usados complementarmente em programas de
mestrado.
- Formação de Formadores: Os membros do corpo docente das universidades parceiras receberão
formação sobre como ministrar os cursos desenvolvidos. A capacidade dos professores locais de ensinar
e actualizar esses cursos garante a aprendizagem ao longo da vida e a continuação do uso dos cursos.
- Melhoria da qualidade da educação e do ensino: As técnicas / ferramentas de aprendizagem on-line
revolucionaram o mundo pedagógico. Os parceiros moçambicanos serão equipados com ferramentas de
e-learning e Open Network Learning (ONL). Isso possibilita a oferta on-line de cursos GIS / RS padrão,
bem como de cursos especializados desenvolvidos neste Projecto. Os programas / cursos on-line
fornecem aos funcionários das partes interessadas, independentemente de restrições geográficas ou
profissionais, o início de um programa universitário, com a possibilidade de aprender mais sobre GIS /
RS e as suas aplicações na gestão de desastres, e assim obter novas competências.
- Desenvolvimento de uma Ferramenta de Gestão de Desastres (DMT): Será uma ferramenta baseada
na Web para gestão de desastres, a ser desenvolvida e implementada. O objectivo é disponibilizar
amplamente os dados espaciais relacionados com desastres para que as partes interessadas em
Moçambique possam utilizá-los para um melhor planeamento e tomada de decisões. A DMT pode ser
também desenvolvida para atender a futuros requisitos adicionais colocados pelas partes interessadas.
- Divulgação dos resultados: As autoridades de gestão de desastres, nos níveis de elaboração de
políticas, planeamento e operação, tomarão conhecimento das vantagens e aplicações de GIS / RS na
gestão de desastres para apoiar o desenvolvimento e o uso de GIS / RS em Moçambique. As autoridades
também terão a possibilidade de adquirir as capacidades necessárias para poder usar GIS / RS no
planeamento e tomada de decisões para gestão de desastres.
- Desenvolvimento de instituições de ensino superior na sociedade: Em Moçambique, os vínculos entre
as instituições de ensino superior, Governo e empresas não estão consolidados, especialmente quando
se trata de gestão de desastres utilizando GIS / RS. Como resultado, os estudantes podem não encontrar
empregos adequados após a formação. Um dos objectivos deste projeto é, portanto, fortalecer esses
vínculos, consciencializando as partes interessadas sobre as tecnologias que precisam usar e o grupo de
graduados que podem ser empregados para apoiar essas tecnologias.
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Obrigado pela sua participação. As suas respostas ajudar-nos-ão no desenvolvimento desenho
de cursos -no âmbito do projeto CIDMA - Climate Change Induced Disaster Management in
Africa.
Instituições participantes:
Universidade de Lund, Lund, Suécia (líder)
KTH – Instituto Real de Tecnologia, Estocolmo, Suécia
Politécnico di Milano, Milão, Itália
Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique
Universidade Zambeze, Beira, Moçambique
Universidade Lúrio, Nampula, Moçambique
Academia das Ciências de Moçambique

WP 2. Recolha de dados e análise de necessidades para o desenvolvimento do curso

I: INDENTIFICAÇÃO DO INQUÉRITO:
Data (dia/mês/ano):________30/03/2020___

Número do inquérito: 827059560_____

Nome do inquirido: ____Antonio Jose Beleza____________________________________

PARTE 1:
Nome da organização:
II: INFORMAÇÖES CONCERNENTES AO INQUÉRITO

QUESTIONÁRIO 1
1. Utiliza Sistemas de Informação Geográfica no seu trabalho diário?
X
Sim
Não
Eu não uso mas a minha Organização/Instituição usa
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Se sim a questão número 1, usa o GIS e RS para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avaliação de riscos:__X____
Edição e elaboração de base de dados:_X_______
Gestão de dados espacias:____X____
Elaboração de mapas temáticos:_____X___
Produção de mapas temáticos:_X_______
Outro (especifique): _________________________

2. Usa dados de Deteção Remota no seu trabalho diário?
X
Sim
Não
Eu não uso mas a minha Organização/Instituição usa
Se sim a questão número 2:
Que te tipo de dados:
1. Ópticos:________
2. Multiespectrais:_X_______
3. de Radar de abertura Sintética (SAR):_____________
4. Térmicos:_______________
5. Outro (especifique):_______________
Se sim a questão número 2: Para que tipo de processamento 2:
1. Classificação de imagem:__X________________
2. Detecção de alterações:_X__________________
3. Produção de mapas:________X________________
4. Qual é a frequência da utilização da imagem: ___Alta_____________
5. Outro (especifique):_____________________
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3 : Que software (s) de GIS e Deteção Remota usa?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

_Qsig________
Arcmap_________
Agisoft_________
ENVI_________
Pix4D_________
_AgiSoft________

3.1: Quais as versões dos softwares: Arcmap, 10.2 10.3, Qsig 3.0__________________
4: Qual é o nível de capacidade técnica dos funcionários no manuseamento dos softwares e
ferramentas GIS/RS?
1.
2.
3.
4.

Nenhum:___________
Baixo:_______________
Médio: X________________
Se nenhum: Que organismo apoia na análise espacial:____________________

4.1: Qual é o número de técnicos envolvidos na análise espacial versus gestão directa de
desastres?
1. <2
2. 2 – 4 X
3. Outro: __

4. Frequenta ou frequentou algum curso em GIS ou RS?
1. Sim

4.1: Se sim ou não a questão precedente, pensa em frequentar ou algum curso ou
treinamento a distância?
1. Sim

PARTE 2:
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1. Que tipo de actividades a sua organização/instituição realiza / executa relacionadas
com a Gestão de Risco de Desastres?
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestão de recursos hídricos
Previsão de tempo X
Epidemiologia
Prevenção, mitigação e gestão de campo X
Reassentamentos X
Outro:

2. Quais são as áreas de gestão de desastres que a sua instituição /ou organização actua?
Nota: Pode selecionar mais de 1 opção:
1. Água e saneamento X
2. Saúde e nutrição
3. Alimentação
4. Proteção a grupos vulneráveis X
5. Educação
6. Construção e disponibilização de abrigos x
7. Apoio legal às vítimas de desastres X
8. Comunicação e partilha de informação X
9. Avaliação do risco X
10. Prevenção X
11. Outro:

Que tópicos e trabalhos práticos sobre gestão de desastres gostaria que fossem discutidos
neste curso?
1.

Metodologias de estimativas da populacao em risco face a aproximacao de um
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ciclone, cheias, epidemias, etc
Metodologia para Mapeamento das áreas susceptíveis as descargas atmosfericas
Harmonizacao da metodologia de avaliacao das secas (Agricola)
Modelacao hidrologica aplicando GIS e/ou RS
Introducao a Inteligencia Artificial para Gestao do Risco de Desastres
Desenvolvimento de plataformas de gestao de dados e informacao GIS e WebGIS
RS para monitoria de risco de desastres como cheias, ciclones

4. Que tipo de tópicos relevantes para Sistemas de Informação Geográfica (GIS), Deteção
Remota (RS) e Infra-estruturas de Dados Espaciais (SDI) considera mais relevantes para o
desenvolvimento do curso?
Nota: Pode selecionar mais de 1 opção:

1. RS para degradação do solo
2. RS para monitorizar o ambiente e as mudanças na cobertura do solo X
3. Análise de focos de riscos (hotspots) X
4. Avaliação de riscos de desastres naturais com métodos e técnicas de análise espacial X
5. GIS e RS para aquisição e armazenamento de dados
6. SDI para partilha de dados
7. SIG para análise espacial em gestão ambiental X
8. Visualização de mapas para gestão ambiental X
9. Metadados de dados espaciais e requisitos de provisão
10. Informações gerais sobre recursos espaciais de acesso livre e outros tipos de dados de
código aberto X
11. Outros……………………………………………………………………………………………………………………..

5.Que tipo de indicadores relacionados com Gestão de Desastres são usados na sua
organização?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numero da populacao afectada pelos desastres
Numero de Obitos por desastres
precipitacao
altitude
declive
cobertura do solo
uso e aproveitamento da terra

WP 2. DMT (Ferramenta de Gestão de Desastres): necessidades de análise
Como ferramenta baseada na Web, o DMT será usado para facilitar a partilha de dados
espaciais relacionados com desastres entre organizações nacionais e internacionais. O objetivo
é tornar os dados espaciais relativos a desastres amplamente disponíveis para as partes
interessadas em Moçambique, de modo a usá-los para uma melhor planificação e tomada de
decisões. A ferramenta também terá uma aplicação GIS baseada na Web, que pode ser usada
para a recolha e armazenamento de dados. Dessa forma, as organizações podem recolher e
partilhar as informações necessárias para a gestão ambiental, usando um sistema baseado na
Web, fácil de usar. O GIS da Web também fornecerá ferramentas básicas de análise espacial
necessárias para apoiar o planeamento e a tomada de decisões. A disponibilidade desse
sistema não apenas ajudará as partes interessadas a organizar e gerir os dados espaciais de que
precisam, mas também será uma introdução fácil ao uso de SIG em geral, e em particular para
atividades diárias de planeamento e tomada de decisão. O DMT será desenvolvido com base
em soluções de código aberto, bem como nas ferramentas GIS da Internet disponíveis para 1)
fazer o máximo uso dos recursos disponíveis e 2) reduzir os custos para desenvolver um
software específico. Os problemas de direitos de autor serão cuidadosamente considerados.

PARTE 3
1. Que tipos de dados espaciais usa / recolhe e atualiza na sua Organização/Instituição?
Dados da populacao, Infraestruturas sociais, uso e cobertura de solo, Modelo de elevacao
digital. Drenagem, declive
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Quais são as fontes de dados que a sua Organização/Instituição usa para obter dados GIS
/ RS?
1. Dados de acesso livre (dowload ou fornecimento)
a. Quais as plataformas de acesso:
i. USGS X
ii. NASA X
iii. Instituicao local X
iv. Outro X
2. Compra
a. Se sim como:
NAO
3. Parceria com organismos internacionas
a. Se sim! Quais são os organismos:
i. COPERNICUS
ii. India satell
iii.
iv.
3.

Que problemas é que a sua Organização/Instituição enfrenta ao baixar (download) dados
de RS?
1. Qualidade de internet: X
2. Falta de capacidade técnica:
3. Falta de meios matérias: X
4. Outro:_

4.

Que tipos de mapas de base/ dados espaciais é que a sua Organização/Instituição possui?
1. Meta dados:_____________________________
2. Dados físicos a digitalizar:__X________________
3. Mapas participativos:______________________
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5.

4. Mapas físicos:_____X_______________________
5. Dados vectoriais (Vector) e matriciais (Raster):____X_____________
6. Outro:__________________________________
Que tipo de mapas / dados espaciais é que a sua organização/instituição possui para a
gestão de desastres? Se possível, indique se cada entrada é uma informação atualizada ou
não.
1. Meta dados sobre eventos climáticos, areas de
risco:___X__________________________
2. Dados físicos a digitalizar:__________________
3. Mapas participativos:_____X_________________
4. Mapas físicos:____x________________________
5. Dados vectoriais (Vector) e matriciais (Raster):___X______________
6. Outro:__________________________________

7.1 Qual é o nivel de actualização dos dados acima descritos?
1.
2.
3.
4.

6.

Baixo:__
Normal: _X
Elevado:__
Outro (especifique):_________________

Qual é o nível de confiabilidade dos dados utilizados pela sua organização/instituição?
Altamente confiáveis___X___________________
Nível de confiança baixa:___________________________
Acesso livre para uso e publicação:______________
Ouro (especifique):__________________________

7.

Que funcionalidades sua organização/instituição espera da DMT?
1.
2.
3.
4.
5.

Digitalização de mapas X
Armazenamento de atributos
Visualização de dados
Criação de novos padrões e símbolos x
Upload de dados
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6. Outras funcionalidades x

8.

A sua organização/instituição tem acesso a uma ligação de Internet lenta / média /
rápida? (se possível, especifique a velocidade de upload / download).
Unidade
(MBps)

Velocidade
 Lenta  Média

9.

 Rápida

A sua organização/instituição possui algum mecanismo para a partilha de dados?
Descreva-o, se houver.
Sim: Solicitacao de informacao via carta
Se sim, descre o mecanismos:_____________________________

Obrigado pela sua participação neste questionário.
A equipa do projecto CIDMA

Näo:

Climate Change Induced Disaster Management

Anexo 4

Descrição do projeto CIDMA

O objectivo principal do projecto é desenvolver capacidades, usando métodos espaciais, para uma
melhor gestão dos desastres provocados pelas mudanças climáticas em Moçambique. Os objectivos
detalhados do projecto são:
- Desenvolvimento de cursos inovadores e combinados em Sistemas de Informação Geográfica /
Deteção Remota (GIS/RS) para gestão de desastres: Os cursos desenvolvidos serão oferecidos pelas
universidades parceiras como cursos de curta duração para as entidades ligadas e afins à gestão de
desastres em Moçambique. Os cursos também serão usados complementarmente em programas de
mestrado.
- Formação de Formadores: Os membros do corpo docente das universidades parceiras receberão
formação sobre como ministrar os cursos desenvolvidos. A capacidade dos professores locais de ensinar
e actualizar esses cursos garante a aprendizagem ao longo da vida e a continuação do uso dos cursos.
- Melhoria da qualidade da educação e do ensino: As técnicas / ferramentas de aprendizagem on-line
revolucionaram o mundo pedagógico. Os parceiros moçambicanos serão equipados com ferramentas de
e-learning e Open Network Learning (ONL). Isso possibilita a oferta on-line de cursos GIS / RS padrão,
bem como de cursos especializados desenvolvidos neste Projecto. Os programas / cursos on-line
fornecem aos funcionários das partes interessadas, independentemente de restrições geográficas ou
profissionais, o início de um programa universitário, com a possibilidade de aprender mais sobre GIS /
RS e as suas aplicações na gestão de desastres, e assim obter novas competências.
- Desenvolvimento de uma Ferramenta de Gestão de Desastres (DMT): Será uma ferramenta baseada
na Web para gestão de desastres, a ser desenvolvida e implementada. O objectivo é disponibilizar
amplamente os dados espaciais relacionados com desastres para que as partes interessadas em
Moçambique possam utilizá-los para um melhor planeamento e tomada de decisões. A DMT pode ser
também desenvolvida para atender a futuros requisitos adicionais colocados pelas partes interessadas.
- Divulgação dos resultados: As autoridades de gestão de desastres, nos níveis de elaboração de
políticas, planeamento e operação, tomarão conhecimento das vantagens e aplicações de GIS / RS na
gestão de desastres para apoiar o desenvolvimento e o uso de GIS / RS em Moçambique. As autoridades
também terão a possibilidade de adquirir as capacidades necessárias para poder usar GIS / RS no
planeamento e tomada de decisões para gestão de desastres.
- Desenvolvimento de instituições de ensino superior na sociedade: Em Moçambique, os vínculos entre
as instituições de ensino superior, Governo e empresas não estão consolidados, especialmente quando
se trata de gestão de desastres utilizando GIS / RS. Como resultado, os estudantes podem não encontrar
empregos adequados após a formação. Um dos objectivos deste projeto é, portanto, fortalecer esses
vínculos, consciencializando as partes interessadas sobre as tecnologias que precisam usar e o grupo de
graduados que podem ser empregados para apoiar essas tecnologias.
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Obrigado pela sua participação. As suas respostas ajudar-nos-ão no desenvolvimento desenho
de cursos -no âmbito do projeto CIDMA - Climate Change Induced Disaster Management in
Africa.
Instituições participantes:
Universidade de Lund, Lund, Suécia (líder)
KTH – Instituto Real de Tecnologia, Estocolmo, Suécia
Politécnico di Milano, Milão, Itália
Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique
Universidade Zambeze, Beira, Moçambique
Universidade Lúrio, Nampula, Moçambique
Academia das Ciências de Moçambique

WP 2. Recolha de dados e análise de necessidades para o desenvolvimento do curso

I: INDENTIFICAÇÃO DO INQUÉRITO:
Data (dia/mês/ano):__________________

Número do inquérito: ______________

Nome do inquirido: Flavio Monjane

PARTE 1:
Nome da organização: Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos
Humanitários - OCHA
II: INFORMAÇÖES CONCERNENTES AO INQUÉRITO

QUESTIONÁRIO 1
1. Utiliza Sistemas de Informação Geográfica no seu trabalho diário?
x
Sim
Não
Eu não uso mas a minha Organização/Instituição usa
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Se sim a questão número 1, usa o GIS e RS para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avaliação de riscos: X
Edição e elaboração de base de dados:_______
Gestão de dados espacias: X
Elaboração de mapas temáticos:X
Produção de mapas temáticos: X
Outro (especifique): _________________________

2. Usa dados de Deteção Remota no seu trabalho diário?
x
Sim
Não
Eu não uso mas a minha Organização/Instituição usa
Se sim a questão número 2:
Que te tipo de dados:
1. Ópticos:___X_____
2. Multiespectrais:____X____
3. de Radar de abertura Sintética (SAR):____X_________
4. Térmicos:____X___________
5. Outro (especifique):_______________
Se sim a questão número 2: Para que tipo de processamento 2:
1. Classificação de imagem:_________X_________
2. Detecção de alterações:___________________
3. Produção de mapas:______X__________________
4. Qual é a frequência da utilização da imagem: ________________
5. Outro (especifique):_____________________
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3 : Que software (s) de GIS e Deteção Remota usa?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

_____ARCmap____
_________
_________
_________
_________
_________

3.1: Quais as versões dos softwares: _______10.3________________________
4: Qual é o nível de capacidade técnica dos funcionários no manuseamento dos softwares e
ferramentas GIS/RS?
1.
2.
3.
4.

Nenhum:___________
Baixo:_______________
Médio:___x_____________
Se nenhum: Que organismo apoia na análise espacial:____________________

4.1: Qual é o número de técnicos envolvidos na análise espacial versus gestão directa de
desastres?
1. <2
2. 2 – 4
3. Outro: __

4. Frequenta ou frequentou algum curso em GIS ou RS?
1. Sim
2. Não
4.1: Se sim ou não a questão precedente, pensa em frequentar ou algum curso ou
treinamento a distância?
1. Sim
2. Não
3. Talvez
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PARTE 2:
1. Que tipo de actividades a sua organização/instituição realiza / executa relacionadas
com a Gestão de Risco de Desastres?
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestão de recursos hídricos
Previsão de tempo
Epidemiologia
Prevenção, mitigação e gestão de campo
Reassentamentos
Outro: Coordenacao de resposta humanitaria

2. Quais são as áreas de gestão de desastres que a sua instituição /ou organização actua?
Nota: Pode selecionar mais de 1 opção:
1. Água e saneamento
2. Saúde e nutrição
3. Alimentação
4. Proteção a grupos vulneráveis
5. Educação
6. Construção e disponibilização de abrigos
7. Apoio legal às vítimas de desastres
8. Comunicação e partilha de informação
9. Avaliação do risco
10. Prevenção
11. Outro:
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Que tópicos e trabalhos práticos sobre gestão de desastres gostaria que fossem discutidos
neste curso?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Analise de vulnerabilidade e risco a eventos extremos
Assentamentos humanos
Projecao de mudanças climáticas e seus impactos sobre assentamentos humanos
Gestao de recursos hidricos

4. Que tipo de tópicos relevantes para Sistemas de Informação Geográfica (GIS), Deteção
Remota (RS) e Infra-estruturas de Dados Espaciais (SDI) considera mais relevantes para o
desenvolvimento do curso?
Nota: Pode selecionar mais de 1 opção:

1. RS para degradação do solo
2. RS para monitorizar o ambiente e as mudanças na cobertura do solo
3. Análise de focos de riscos (hotspots)
4. Avaliação de riscos de desastres naturais com métodos e técnicas de análise espacial
5. GIS e RS para aquisição e armazenamento de dados
6. SDI para partilha de dados
7. SIG para análise espacial em gestão ambiental
8. Visualização de mapas para gestão ambiental
9. Metada de dados espaciais e requisitos de provisão
10. Informações gerais sobre recursos espaciais de acesso livre e outros tipos de dados de
código aberto
11. Outros……………………………………………………………………………………………………………………..
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5.Que tipo de indicadores relacionados com Gestão de Desastres são usados na sua
organização?
1.
2.
3.
4.
WP 2. DMT (Ferramenta de Gestão de Desastres): necessidades de análise
Como ferramenta baseada na Web, o DMT será usado para facilitar a partilha de dados
espaciais relacionados com desastres entre organizações nacionais e internacionais. O objetivo
é tornar os dados espaciais relativos a desastres amplamente disponíveis para as partes
interessadas em Moçambique, de modo a usá-los para uma melhor planificação e tomada de
decisões. A ferramenta também terá uma aplicação GIS baseada na Web, que pode ser usada
para a recolha e armazenamento de dados. Dessa forma, as organizações podem recolher e
partilhar as informações necessárias para a gestão ambiental, usando um sistema baseado na
Web, fácil de usar. O GIS da Web também fornecerá ferramentas básicas de análise espacial
necessárias para apoiar o planeamento e a tomada de decisões. A disponibilidade desse
sistema não apenas ajudará as partes interessadas a organizar e gerir os dados espaciais de que
precisam, mas também será uma introdução fácil ao uso de SIG em geral, e em particular para
atividades diárias de planeamento e tomada de decisão. O DMT será desenvolvido com base
em soluções de código aberto, bem como nas ferramentas GIS da Internet disponíveis para 1)
fazer o máximo uso dos recursos disponíveis e 2) reduzir os custos para desenvolver um
software específico. Os problemas de direitos de autor serão cuidadosamente considerados.

PARTE 3
1. Que tipos de dados espaciais usa / recolhe e atualiza na sua Organização/Instituição?
R=Vectoriais,matriciais....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Quais são as fontes de dados que a sua Organização/Instituição usa para obter dados GIS
/ RS?
1. Dados de acesso livre (dowload ou fornecimento)
a. Quais as plataformas de acesso:
i. USGS
ii. NASA
iii. Instituicao local
iv. Outro
2. Compra
a. Se sim como:
3. Parceria com organismos internacionas
a. Se sim! Quais são os organismos:
i.
ii.
iii.
iv.
3.

Que problemas é que a sua Organização/Instituição enfrenta ao baixar (download) dados
de RS?
1. Qualidade de internet:
2. Falta de capacidade técnica:
3. Falta de meios matérias:
4. Outro:_

4.

Que tipos de mapas de base/ dados espaciais é que a sua Organização/Instituição possui?
1. Meta dados:_____________________________
2. Dados físicos a digitalizar:__________________
3. Mapas participativos:______________________
4. Mapas físicos:____________________________
5. Dados vectoriais (Vector) e matriciais (Raster):_________________
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5.

6. Outro:__________________________________
Que tipo de mapas / dados espaciais é que a sua organização/instituição possui para a
gestão de desastres? Se possível, indique se cada entrada é uma informação atualizada ou
não.
1. Meta dados sobre eventos climáticos, areas de
risco:_____________________________
2. Dados físicos a digitalizar:__________________
3. Mapas participativos:______________________
4. Mapas físicos:____________________________
5. Dados vectoriais (Vector) e matriciais (Raster):_________________
6. Outro:__________________________________

4.1 Qual é o nivel de actualização dos dados acima descritos?
1.
2.
3.
4.

6.

Baixo:__
Normal: _
Elevado:__
Outro (especifique):_________________

Qual é o nível de confiabilidade dos dados utilizados pela sua organização/instituição?
Altamente confiáveis______________________
Nível de confiança baixa:___________________________
Acesso livre para uso e publicação:______________
Ouro (especifique):__________________________

7.

Que funcionalidades sua organização/instituição espera da DMT?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Digitalização de mapas
Armazenamento de atributos
Visualização de dados
Criação de novos padrões e símbolos
Upload de dados
Outras funcionalidades
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8.

A sua organização/instituição tem acesso a uma ligação de Internet lenta / média /
rápida? (se possível, especifique a velocidade de upload / download).
Unidade
(MBps)

Velocidade
 Lenta  Média

9.

x Rápida

A sua organização/instituição possui algum mecanismo para a partilha de dados?
Descreva-o, se houver.
Sim:

Näo:

Se sim, descre o mecanismos: Situation report (sitrip)

Obrigado pela sua participação neste questionário.
A equipa do projecto CIDMA
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Anexo 5

Descrição do projeto CIDMA

O objectivo principal do projecto é desenvolver capacidades, usando métodos espaciais, para uma
melhor gestão dos desastres provocados pelas mudanças climáticas em Moçambique. Os objectivos
detalhados do projecto são:
- Desenvolvimento de cursos inovadores e combinados em Sistemas de Informação Geográfica /
Deteção Remota (GIS/RS) para gestão de desastres: Os cursos desenvolvidos serão oferecidos pelas
universidades parceiras como cursos de curta duração para as entidades ligadas e afins à gestão de
desastres em Moçambique. Os cursos também serão usados complementarmente em programas de
mestrado.
- Formação de Formadores: Os membros do corpo docente das universidades parceiras receberão
formação sobre como ministrar os cursos desenvolvidos. A capacidade dos professores locais de ensinar
e actualizar esses cursos garante a aprendizagem ao longo da vida e a continuação do uso dos cursos.
- Melhoria da qualidade da educação e do ensino: As técnicas / ferramentas de aprendizagem on-line
revolucionaram o mundo pedagógico. Os parceiros moçambicanos serão equipados com ferramentas de
e-learning e Open Network Learning (ONL). Isso possibilita a oferta on-line de cursos GIS / RS padrão,
bem como de cursos especializados desenvolvidos neste Projecto. Os programas / cursos on-line
fornecem aos funcionários das partes interessadas, independentemente de restrições geográficas ou
profissionais, o início de um programa universitário, com a possibilidade de aprender mais sobre GIS /
RS e as suas aplicações na gestão de desastres, e assim obter novas competências.
- Desenvolvimento de uma Ferramenta de Gestão de Desastres (DMT): Será uma ferramenta baseada
na Web para gestão de desastres, a ser desenvolvida e implementada. O objectivo é disponibilizar
amplamente os dados espaciais relacionados com desastres para que as partes interessadas em
Moçambique possam utilizá-los para um melhor planeamento e tomada de decisões. A DMT pode ser
também desenvolvida para atender a futuros requisitos adicionais colocados pelas partes interessadas.
- Divulgação dos resultados: As autoridades de gestão de desastres, nos níveis de elaboração de
políticas, planeamento e operação, tomarão conhecimento das vantagens e aplicações de GIS / RS na
gestão de desastres para apoiar o desenvolvimento e o uso de GIS / RS em Moçambique. As autoridades
também terão a possibilidade de adquirir as capacidades necessárias para poder usar GIS / RS no
planeamento e tomada de decisões para gestão de desastres.
- Desenvolvimento de instituições de ensino superior na sociedade: Em Moçambique, os vínculos entre
as instituições de ensino superior, Governo e empresas não estão consolidados, especialmente quando
se trata de gestão de desastres utilizando GIS / RS. Como resultado, os estudantes podem não encontrar
empregos adequados após a formação. Um dos objectivos deste projeto é, portanto, fortalecer esses
vínculos, consciencializando as partes interessadas sobre as tecnologias que precisam usar e o grupo de
graduados que podem ser empregados para apoiar essas tecnologias.
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Obrigado pela sua participação. As suas respostas ajudar-nos-ão no desenvolvimento de cursos
-no âmbito do projeto CIDMA - Climate Change Induced Disaster Management in Africa.
Instituições participantes:
Universidade de Lund, Lund, Suécia (líder)
KTH – Instituto Real de Tecnologia, Estocolmo, Suécia
Politécnico di Milano, Milão, Itália
Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique
Universidade Zambeze, Beira, Moçambique
Universidade Lúrio, Nampula, Moçambique
Academia das Ciências de Moçambique

WP 2. Recolha de dados e análise de necessidades para o desenvolvimento do curso

I: INDENTIFICAÇÃO DO INQUÉRITO:
Data (dia/mês/ano):_________________ _____

Número do inquérito: ____________

Nome do inquirido: Instituto Nacional e Meteorologia.

PARTE 1:
Nome da organização:
Instituto Nacional e Meteorologia.
II: INFORMAÇÖES CONCERNENTES AO INQUÉRITO

QUESTIONÁRIO 1
1. Utiliza Sistemas de Informação Geográfica no seu trabalho diário (marque com X)?
x
Sim
Não
Eu não uso mas a minha Organização/Instituição usa
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Se sim a questão número 1, usa o GIS e RS para (marque com X):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avaliação de riscos:_______
Edição e elaboração de base de dados: x
Gestão de dados espacias: _______
Elaboração de mapas temáticos: x
Produção de mapas temáticos:_ x
Outro (especifique): _________________________

2. Usa dados de Deteção Remota no seu trabalho diário?
x
Sim
Não
Eu não uso mas a minha Organização/Instituição usa
Se sim a questão número 2:
Que te tipo de dados (marque com X):
1. Ópticos:________
2. Multiespectrais: x
3. de Radar de abertura Sintética (SAR):_____________
4. Térmicos: x
5. Outro (especifique):_______________
Se sim a questão número 2: Para que tipo de processamento 2 (marque com X):
1. Classificação de imagem:_________________
2. Detecção de alterações: ___________________
3. Produção de mapas: x
4. Qual é a frequência da utilização da imagem: Esporádica
5. Outro (especifique):_____________________
3 : Que software (s) de GIS e Deteção Remota usa (marque com X)?
1.
2.
3.
4.
5.

Qsig: x
Arcmap: x
Agisoft_________
ENVI: _________
Pix4D: _________
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3.1: Quais as versões dos softwares: Arcmap, 10.2 10.3, Qsig 3.0 (Indique): ArcGIS 10.2, Qsig
3.6.
4: Qual é o nível de capacidade técnica dos funcionários no manuseamento dos softwares e
ferramentas GIS/RS (marque com X)?
1.
2.
3.
4.

Nenhum:___________
Baixo:_______________
Médio: X
Se nenhum: Que organismo apoia na análise espacial:____________________

4.1: Qual é o número de técnicos envolvidos na análise espacial versus gestão directa de
desastres (marque com X)?
1. <2
2. 2 – 4
3. Outro: 0.0
5. Frequenta ou frequentou algum curso em GIS ou RS? (marque com X)
1. Sim: X
2. Não___
5.1 Se sim ou não a questão precedente, pensa em frequentar ou algum curso ou
treinamento a distância (marque com X)?
1. Sim: X
2. Não___

PARTE 2:
1. Que tipo de actividades a sua organização/instituição realiza / executa relacionadas
com a Gestão de Risco de Desastres (marque com X)?
1.
2.
3.
4.
5.

Gestão de recursos hídricos___
Previsão de tempo: X
Epidemiologia___
Prevenção, mitigação e gestão de campo___
Reassentamentos___
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5. Outro: ________________

2. Quais são as áreas de gestão de desastres que a sua instituição /ou organização actua?
Nota: Pode selecionar mais de 1 opção (marque com X):
1. Água e saneamento___
2. Saúde e nutrição___
3. Alimentação___
4. Proteção a grupos vulneráveis___
5. Educação___
6. Construção e disponibilização de abrigos___
7. Apoio legal às vítimas de desastres___
8. Comunicação e partilha de informação: X
9. Avaliação do risco___
10. Prevenção: X
11. Outro:________

3. Que tópicos e trabalhos práticos sobre gestão de desastres gostaria que fossem discutidos
neste curso (indique)?
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Monitoria da evolução de chuvas, temperatura e humidade do solo com base em
imagem de satélite (RFE) ou rede de estações do GTS
Monitoria da evolução do SPI durante a época chuvosa e no inverno
Monitoria da evolução das SST por década e por mês e geração de anomalias
Mapeamento de zonas de precipitação homogénea
Gerar uma plataforma WebGIS de gestão de mapas que integrem o impacto
associado a informação (previsão) meteorológica/climática, trajetória de ciclones
tropicais e seu impacto (infraestruturas, população, etc) que ajudem a tomar
decisões.
Integração de factores meteorológicos e condições de sanidade vegetal para gerar
potencial índice de queimadas florestais
Geração e mapeamento de índices climáticos
Desenvolvimento de uma plataforma WebGIS para a geração e integração de
cenários climáticos que permitam tomar decisão
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4. Que tipo de tópicos relevantes para Sistemas de Informação Geográfica (GIS), Detecção
Remota (RS) e Infra-estruturas de Dados Espaciais (SDI) considera mais relevantes para o
desenvolvimento do curso?
Nota: Pode selecionar mais de 1 opção (marque com X):

1.
2.
3.
4.

RS para degradação do solo___
RS para monitorizar o ambiente e as mudanças na cobertura do solo___
Análise de focos de riscos (hotspots) ___
Avaliação de riscos de desastres naturais com métodos e técnicas de
análise espacial___
5. GIS e RS para aquisição e armazenamento de dados: X
6. SDI para partilha de dados___
7. SIG para análise espacial em gestão ambiental___
8. Visualização de mapas para gestão ambiental___
9. Metadados de dados espaciais e requisitos de provisão X
10. Informações gerais sobre recursos espaciais de acesso livre e outros tipos
de dados de código aberto___
11. Outros______________________________________

5.Que tipo de indicadores relacionados com Gestão de Desastres são usados na sua
organização (marque com X)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número da população afectada pelos desastres___
Número de Óbitos por desastres___
Precipitação: X
Altitude: X
Declive: X
Cobertura do solo: X
Uso e aproveitamento da terra___

WP 2. DMT (Ferramenta de Gestão de Desastres): necessidades de análise
Como ferramenta baseada na Web, o DMT será usado para facilitar a partilha de dados
espaciais relacionados com desastres entre organizações nacionais e internacionais. O objetivo
é tornar os dados espaciais relativos a desastres amplamente disponíveis para as partes
interessadas em Moçambique, de modo a usá-los para uma melhor planificação e tomada de
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decisões. A ferramenta também terá uma aplicação GIS baseada na Web, que pode ser usada
para a recolha e armazenamento de dados. Dessa forma, as organizações podem recolher e
partilhar as informações necessárias para a gestão ambiental, usando um sistema baseado na
Web, fácil de usar. O GIS da Web também fornecerá ferramentas básicas de análise espacial
necessárias para apoiar o planeamento e a tomada de decisões. A disponibilidade desse
sistema não apenas ajudará as partes interessadas a organizar e gerir os dados espaciais de que
precisam, mas também será uma introdução fácil ao uso de SIG em geral, e em particular para
atividades diárias de planeamento e tomada de decisão. O DMT será desenvolvido com base
em soluções de código aberto, bem como nas ferramentas GIS da Internet disponíveis para 1)
fazer o máximo uso dos recursos disponíveis e 2) reduzir os custos para desenvolver um
software específico. Os problemas de direitos de autor serão cuidadosamente considerados.

PARTE 3
1. Que tipos de dados espaciais usa / recolhe e atualiza na sua Organização/Instituição
(marque com X)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dados da população___
Infraestruturas sociais___
Uso e cobertura do solo___
Modelo de elevação digital___
Drenagem___
Declive___

2. Quais são as fontes de dados que a sua Organização/Instituição usa para obter dados GIS
/ RS (marque com X)?
1. Dados de acesso livre (download ou fornecimento)
a. Quais as plataformas de acesso:
i. USGS: X
ii. NASA: X
iii. Instituição local___
iv. Outro, NCEP
2. Compra Sim___Não; X
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a. Se sim como:
3. Parceria com organismos internacionais, Sim____Não: X
a. Se sim! Quais são os organismos (indique):
i. ________________
ii. ________________
iii. ________________
iv. ________________
3.

Que problemas é que a sua Organização/Instituição enfrenta ao baixar (download) dados
de RS (marque com X)?
1. Qualidade de internet: X
2. Falta de capacidade técnica____
3. Falta de meios materiais____
4. Outro_____________________

4.

Que tipos de mapas de base/ dados espaciais é que a sua Organização/Instituição possui
(marque com X)?
1. Meta dados: ____
2. Dados físicos a digitalizar: X
3. Mapas participativos: ____
4. Mapas físicos: X
5. Dados vectoriais (Vector) e matriciais (Raster): X
6. Outro:__________________________________
Que tipo de mapas / dados espaciais é que a sua organização/instituição possui para a
gestão de desastres (marque com X)? Se possível, indique se cada entrada é uma
informação actualizada ou não.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meta dados sobre eventos climáticos, áreas de risco: ____
Dados físicos a digitalizar: X
Mapas participativos: ____
Mapas físicos: ____
Dados vectoriais (Vector) e matriciais (Raster): ____
Outro:__________________________________

Climate Change Induced Disaster Management

5.1 Qual é o nivel de actualização dos dados acima descritos (marque com X)?
1.
2.
3.
4.
6.

Baixo:__
Normal: X
Elevado:__
Outro (especifique):_________________

Qual é o nível de confiabilidade dos dados utilizados pela sua organização/instituição
(marque com X)?
Altamente confiáveis: X
Nível de confiança baixa: ____
Acesso livre para uso e publicação: ____
Ouro (especifique):__________________________

7.

Que funcionalidades a sua organização/instituição espera da DMT (marque com X)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

Digitalização de mapas: X
Armazenamento de atributos
Visualização de dados: X
Criação de novos padrões e símbolos____
Carregamento (upload) de dados____
Outras funcionalidades__________________________

A sua organização/instituição tem acesso a uma ligação de Internet lenta / média / rápida
(marque com X)? (se possível, especifique a velocidade de carregamento [upload] /
descarregamento [download]).
Velocidade (MBps)
Lenta
Média Rápida


9.





A sua organização/instituição possui algum mecanismo para a partilha de dados?
Descreva-o, se houver.
Sim:___ Não: X_
Se sim, descre o mecanismos:_____________________________
Obrigado pela sua participação neste questionário.
A equipa do projecto CIDMA
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Anexo 6

Descrição do projeto CIDMA

O objectivo principal do projecto é desenvolver capacidades, usando métodos espaciais, para uma
melhor gestão dos desastres provocados pelas mudanças climáticas em Moçambique. Os objectivos
detalhados do projecto são:
- Desenvolvimento de cursos inovadores e combinados em Sistemas de Informação Geográfica /
Deteção Remota (GIS/RS) para gestão de desastres: Os cursos desenvolvidos serão oferecidos pelas
universidades parceiras como cursos de curta duração para as entidades ligadas e afins à gestão de
desastres em Moçambique. Os cursos também serão usados complementarmente em programas de
mestrado.
- Formação de Formadores: Os membros do corpo docente das universidades parceiras receberão
formação sobre como ministrar os cursos desenvolvidos. A capacidade dos professores locais de ensinar
e actualizar esses cursos garante a aprendizagem ao longo da vida e a continuação do uso dos cursos.
- Melhoria da qualidade da educação e do ensino: As técnicas / ferramentas de aprendizagem on-line
revolucionaram o mundo pedagógico. Os parceiros moçambicanos serão equipados com ferramentas de
e-learning e Open Network Learning (ONL). Isso possibilita a oferta on-line de cursos GIS / RS padrão,
bem como de cursos especializados desenvolvidos neste Projecto. Os programas / cursos on-line
fornecem aos funcionários das partes interessadas, independentemente de restrições geográficas ou
profissionais, o início de um programa universitário, com a possibilidade de aprender mais sobre GIS /
RS e as suas aplicações na gestão de desastres, e assim obter novas competências.
- Desenvolvimento de uma Ferramenta de Gestão de Desastres (DMT): Será uma ferramenta baseada
na Web para gestão de desastres, a ser desenvolvida e implementada. O objectivo é disponibilizar
amplamente os dados espaciais relacionados com desastres para que as partes interessadas em
Moçambique possam utilizá-los para um melhor planeamento e tomada de decisões. A DMT pode ser
também desenvolvida para atender a futuros requisitos adicionais colocados pelas partes interessadas.
- Divulgação dos resultados: As autoridades de gestão de desastres, nos níveis de elaboração de
políticas, planeamento e operação, tomarão conhecimento das vantagens e aplicações de GIS / RS na
gestão de desastres para apoiar o desenvolvimento e o uso de GIS / RS em Moçambique. As autoridades
também terão a possibilidade de adquirir as capacidades necessárias para poder usar GIS / RS no
planeamento e tomada de decisões para gestão de desastres.
- Desenvolvimento de instituições de ensino superior na sociedade: Em Moçambique, os vínculos entre
as instituições de ensino superior, Governo e empresas não estão consolidados, especialmente quando
se trata de gestão de desastres utilizando GIS / RS. Como resultado, os estudantes podem não encontrar
empregos adequados após a formação. Um dos objectivos deste projeto é, portanto, fortalecer esses
vínculos, consciencializando as partes interessadas sobre as tecnologias que precisam usar e o grupo de
graduados que podem ser empregados para apoiar essas tecnologias.
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Obrigado pela sua participação. As suas respostas ajudar-nos-ão no desenvolvimento desenho
de cursos -no âmbito do projeto CIDMA - Climate Change Induced Disaster Management in
Africa.
Instituições participantes:
Universidade de Lund, Lund, Suécia (líder)
KTH – Instituto Real de Tecnologia, Estocolmo, Suécia
Politécnico di Milano, Milão, Itália
Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique
Universidade Zambeze, Beira, Moçambique
Universidade Lúrio, Nampula, Moçambique
Academia das Ciências de Moçambique

WP 2. Recolha de dados e análise de necessidades para o desenvolvimento do curso

I: INDENTIFICAÇÃO DO INQUÉRITO:
Data (dia/mês/ano):__________________

Número do inquérito: ______________

Nome do inquirido: _____Anacleta Botão_____________________________________

PARTE 1:
Nome da organização: MASA
II: INFORMAÇÖES CONCERNENTES AO INQUÉRITO

QUESTIONÁRIO 1
1. Utiliza Sistemas de Informação Geográfica no seu trabalho diário?
X
Sim
Não
Eu não uso mas a minha Organização/Instituição usa
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Se sim a questão número 1, usa o GIS e RS para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avaliação de riscos:___X___
Edição e elaboração de base de dados:___X_____
Gestão de dados espacias:__X______
Elaboração de mapas temáticos:____X____
Produção de mapas temáticos:____X____
Outro (especifique): _________________________

2. Usa dados de Deteção Remota no seu trabalho diário?
X
Sim
Não
Eu não uso mas a minha Organização/Instituição usa
Se sim a questão número 2:
Que te tipo de dados:
1. Ópticos:________
2. Multiespectrais:__X______
3. de Radar de abertura Sintética (SAR):_____________
4. Térmicos:_______________
5. Outro (especifique):_______________
Se sim a questão número 2: Para que tipo de processamento 2:
1. Classificação de imagem:________X__________
2. Detecção de alterações:___________________
3. Produção de mapas:___________X_____________
4. Qual é a frequência da utilização da imagem: _mensalmente_
5. Outro (especifique):_____________________
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3 : Que software (s) de GIS e Deteção Remota usa?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

____ArcGis_____
____QGis_____
_________
_________
_________
_________

3.1: Quais as versões dos softwares:
3.4.8____________________________

_ArcGis

10.2

Qgis

4: Qual é o nível de capacidade técnica dos funcionários no manuseamento dos softwares e
ferramentas GIS/RS?
1.
2.
3.
4.

Nenhum:___________
Baixo:_______________
Médio:_____X___________
Se nenhum: Que organismo apoia na análise espacial:____________________

4.1: Qual é o número de técnicos envolvidos na análise espacial versus gestão directa de
desastres?
1. <2
2. 2 – 4 X
3. Outro: __

4. Frequenta ou frequentou algum curso em GIS ou RS?
1. Sim X
2. Não
4.1: Se sim ou não a questão precedente, pensa em frequentar ou algum curso ou
treinamento a distância?
1. Sim X
2. Não
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3. Talvez

PARTE 2:
1. Que tipo de actividades a sua organização/instituição realiza / executa relacionadas
com a Gestão de Risco de Desastres?
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestão de recursos hídricos
Previsão de tempo
Epidemiologia
Prevenção, mitigação e gestão de campo X
Reassentamentos
Outro:

2. Quais são as áreas de gestão de desastres que a sua instituição /ou organização actua?
Nota: Pode selecionar mais de 1 opção:
1. Água e saneamento
2. Saúde e nutrição
3. Alimentação
4. Proteção a grupos vulneráveis
5. Educação
6. Construção e disponibilização de abrigos
7. Apoio legal às vítimas de desastres
8. Comunicação e partilha de informação
9. Avaliação do risco X
10. Prevenção
11. Outro:
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Que tópicos e trabalhos práticos sobre gestão de desastres gostaria que fossem discutidos
neste curso?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Determinacao de Areas com culturas alimentares inundadas
Determinacao de Areas com culturas alimentares com estiagem/seca
Projeccao de area agricola e produtores a serem afectados por inundacoes
Projeccao de area agricola e produtores a serem afectados pela estiagem/seca

4. Que tipo de tópicos relevantes para Sistemas de Informação Geográfica (GIS), Deteção
Remota (RS) e Infra-estruturas de Dados Espaciais (SDI) considera mais relevantes para o
desenvolvimento do curso?
Nota: Pode selecionar mais de 1 opção:

1. RS para degradação do solo
2. RS para monitorizar o ambiente e as mudanças na cobertura do solo X
3. Análise de focos de riscos (hotspots) X
4. Avaliação de riscos de desastres naturais com métodos e técnicas de análise espacial X
5. GIS e RS para aquisição e armazenamento de dados
6. SDI para partilha de dados
7. SIG para análise espacial em gestão ambiental
8. Visualização de mapas para gestão ambiental
9. Metadados de dados espaciais e requisitos de provisão
10. Informações gerais sobre recursos espaciais de acesso livre e outros tipos de dados de
código aberto
11. Outros……………………………………………………………………………………………………………………..
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5.Que tipo de indicadores relacionados com Gestão de Desastres são usados na sua
organização?
1. Area agricola/machamba afectada
2. Produtores agricolas
3. Areas ocupada por diferentes tipos de culturas alimentares
4.
WP 2. DMT (Ferramenta de Gestão de Desastres): necessidades de análise
Como ferramenta baseada na Web, o DMT será usado para facilitar a partilha de dados
espaciais relacionados com desastres entre organizações nacionais e internacionais. O objetivo
é tornar os dados espaciais relativos a desastres amplamente disponíveis para as partes
interessadas em Moçambique, de modo a usá-los para uma melhor planificação e tomada de
decisões. A ferramenta também terá uma aplicação GIS baseada na Web, que pode ser usada
para a recolha e armazenamento de dados. Dessa forma, as organizações podem recolher e
partilhar as informações necessárias para a gestão ambiental, usando um sistema baseado na
Web, fácil de usar. O GIS da Web também fornecerá ferramentas básicas de análise espacial
necessárias para apoiar o planeamento e a tomada de decisões. A disponibilidade desse
sistema não apenas ajudará as partes interessadas a organizar e gerir os dados espaciais de que
precisam, mas também será uma introdução fácil ao uso de SIG em geral, e em particular para
atividades diárias de planeamento e tomada de decisão. O DMT será desenvolvido com base
em soluções de código aberto, bem como nas ferramentas GIS da Internet disponíveis para 1)
fazer o máximo uso dos recursos disponíveis e 2) reduzir os custos para desenvolver um
software específico. Os problemas de direitos de autor serão cuidadosamente considerados.

PARTE 3
1. Que tipos de dados espaciais usa / recolhe e atualiza na sua Organização/Instituição?
............................................................................................................................................Raster e
Vectorial............................................................................................................................................
.....................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Quais são as fontes de dados que a sua Organização/Instituição usa para obter dados GIS
/ RS?
1. Dados de acesso livre (dowload ou fornecimento)
a. Quais as plataformas de acesso:
i. USGS x
ii. NASA
iii. Instituicao local
iv. Outro
2. Compra
a. Se sim como:
3. Parceria com organismos internacionas
a. Se sim! Quais são os organismos:
i.
ii.
iii.
iv.
3.

Que problemas é que a sua Organização/Instituição enfrenta ao baixar (download) dados
de RS?
1. Qualidade de internet: x
2. Falta de capacidade técnica:
3. Falta de meios matérias:
4. Outro:_

4.

Que tipos de mapas de base/ dados espaciais é que a sua Organização/Instituição possui?
1. Meta dados:_____________________________
2. Dados físicos a digitalizar:__________________
3. Mapas participativos:______________________
4. Mapas físicos:____________________________
5. Dados vectoriais (Vector) e matriciais (Raster):_________x________
6. Outro:__________________________________
Que tipo de mapas / dados espaciais é que a sua organização/instituição possui para a

5.
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gestão de desastres? Se possível, indique se cada entrada é uma informação atualizada ou
não.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meta dados sobre eventos climáticos, areas de risco:_____________________________
Dados físicos a digitalizar:__________________
Mapas participativos:______________________
Mapas físicos:____________________________
Dados vectoriais (Vector) e matriciais (Raster):_____x____________
Outro:__________________________________

4.1 Qual é o nivel de actualização dos dados acima descritos?
1.
2.
3.
4.

6.

Baixo:__
Normal: x_
Elevado:__
Outro (especifique):_________________

Qual é o nível de confiabilidade dos dados utilizados pela sua organização/instituição?
Altamente confiáveis______________________
Nível de confiança baixa:__________x_________________
Acesso livre para uso e publicação:______________
Ouro (especifique):__________________________

7.

Que funcionalidades sua organização/instituição espera da DMT?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

Digitalização de mapas x
Armazenamento de atributos x
Visualização de dados x
Criação de novos padrões e símbolos x
Upload de dados x
Outras funcionalidades

A sua organização/instituição tem acesso a uma ligação de Internet lenta / média /
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rápida? (se possível, especifique a velocidade de upload / download).
Unidade
(MBps)

Velocidade
x Lenta  Média

9.

 Rápida

A sua organização/instituição possui algum mecanismo para a partilha de dados?
Descreva-o, se houver.
Sim:

Näo:

Se sim, descre o mecanismos:______x_______________________

Obrigado pela sua participação neste questionário.
A equipa do projecto CIDMA
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Anexo 7

Descrição do projeto CIDMA

O objectivo principal do projecto é desenvolver capacidades, usando métodos espaciais, para uma
melhor gestão dos desastres provocados pelas mudanças climáticas em Moçambique. Os objectivos
detalhados do projecto são:
- Desenvolvimento de cursos inovadores e combinados em Sistemas de Informação Geográfica /
Deteção Remota (GIS/RS) para gestão de desastres: Os cursos desenvolvidos serão oferecidos pelas
universidades parceiras como cursos de curta duração para as entidades ligadas e afins à gestão de
desastres em Moçambique. Os cursos também serão usados complementarmente em programas de
mestrado.
- Formação de Formadores: Os membros do corpo docente das universidades parceiras receberão
formação sobre como ministrar os cursos desenvolvidos. A capacidade dos professores locais de ensinar
e actualizar esses cursos garante a aprendizagem ao longo da vida e a continuação do uso dos cursos.
- Melhoria da qualidade da educação e do ensino: As técnicas / ferramentas de aprendizagem on-line
revolucionaram o mundo pedagógico. Os parceiros moçambicanos serão equipados com ferramentas de
e-learning e Open Network Learning (ONL). Isso possibilita a oferta on-line de cursos GIS / RS padrão,
bem como de cursos especializados desenvolvidos neste Projecto. Os programas / cursos on-line
fornecem aos funcionários das partes interessadas, independentemente de restrições geográficas ou
profissionais, o início de um programa universitário, com a possibilidade de aprender mais sobre GIS /
RS e as suas aplicações na gestão de desastres, e assim obter novas competências.
- Desenvolvimento de uma Ferramenta de Gestão de Desastres (DMT): Será uma ferramenta baseada
na Web para gestão de desastres, a ser desenvolvida e implementada. O objectivo é disponibilizar
amplamente os dados espaciais relacionados com desastres para que as partes interessadas em
Moçambique possam utilizá-los para um melhor planeamento e tomada de decisões. A DMT pode ser
também desenvolvida para atender a futuros requisitos adicionais colocados pelas partes interessadas.
- Divulgação dos resultados: As autoridades de gestão de desastres, nos níveis de elaboração de
políticas, planeamento e operação, tomarão conhecimento das vantagens e aplicações de GIS / RS na
gestão de desastres para apoiar o desenvolvimento e o uso de GIS / RS em Moçambique. As autoridades
também terão a possibilidade de adquirir as capacidades necessárias para poder usar GIS / RS no
planeamento e tomada de decisões para gestão de desastres.
- Desenvolvimento de instituições de ensino superior na sociedade: Em Moçambique, os vínculos entre
as instituições de ensino superior, Governo e empresas não estão consolidados, especialmente quando
se trata de gestão de desastres utilizando GIS / RS. Como resultado, os estudantes podem não encontrar
empregos adequados após a formação. Um dos objectivos deste projeto é, portanto, fortalecer esses
vínculos, consciencializando as partes interessadas sobre as tecnologias que precisam usar e o grupo de
graduados que podem ser empregados para apoiar essas tecnologias.
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Obrigado pela sua participação. As suas respostas ajudar-nos-ão no desenvolvimento desenho
de cursos -no âmbito do projeto CIDMA - Climate Change Induced Disaster Management in
Africa.
Instituições participantes:
Universidade de Lund, Lund, Suécia (líder)
KTH – Instituto Real de Tecnologia, Estocolmo, Suécia
Politécnico di Milano, Milão, Itália
Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique
Universidade Zambeze, Beira, Moçambique
Universidade Lúrio, Nampula, Moçambique
Academia das Ciências de Moçambique

WP 2. Recolha de dados e análise de necessidades para o desenvolvimento do curso

I: INDENTIFICAÇÃO DO INQUÉRITO:
Data (dia/mês/ano): 23/062020___________ Número do inquérito: ______________
Nome do inquirido: MAURO D’ADALBERTO DIAS FILIPE SAMBO__

PARTE 1:
Nome da organização: MTA-DNDT
II: INFORMAÇÖES CONCERNENTES AO INQUÉRITO

QUESTIONÁRIO 1
1. Utiliza Sistemas de Informação Geográfica no seu trabalho diário?
x
Sim
Não
Eu não uso mas a minha Organização/Instituição usa
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Se sim a questão número 1, usa o GIS e RS para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avaliação de riscos:______
Edição e elaboração de base de dados:________
Gestão de dados espacias:________
Elaboração de mapas temáticos:_____x___
Produção de mapas temáticos:_____x___
Outro (especifique): _________________________

2. Usa dados de Deteção Remota no seu trabalho diário?
x
Sim
Não
Eu não uso mas a minha Organização/Instituição usa
Se sim a questão número 2:
Que te tipo de dados:
1. Ópticos:________
2. Multiespectrais:___x_____
3. de Radar de abertura Sintética (SAR):_____________
4. Térmicos:_______________
5. Outro (especifique):_______________
Se sim a questão número 2: Para que tipo de processamento 2:
1. Classificação de imagem:________x__________
2. Detecção de alterações:___________________
3. Produção de mapas:____________x____________
4. Qual é a frequência da utilização da imagem: ________________
5. Outro (especifique):_____________________

3 : Que software (s) de GIS e Deteção Remota usa?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ArcGis 10.3
_________
_________
_________
_________
_________

3.1: Quais as versões dos softwares: ___ArcGis 10.3
4: Qual é o nível de capacidade técnica dos funcionários no manuseamento dos softwares e
ferramentas GIS/RS?
1.
2.
3.
4.

Nenhum:___________
Baixo:_______________
Médio:__x__
Se nenhum: Que organismo apoia na análise espacial:____________________

4.1: Qual é o número de técnicos envolvidos na análise espacial versus gestão directa de
desastres?
1. <2
2. 2 – 4
3. Outro: _nenhum

4. Frequenta ou frequentou algum curso em GIS ou RS?
1. Sim
2. Não
4.1: Se sim ou não a questão precedente, pensa em frequentar ou algum curso ou
treinamento a distância?
1. Sim
2. Não
3. Talvez
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PARTE 2:
1. Que tipo de actividades a sua organização/instituição realiza / executa relacionadas
com a Gestão de Risco de Desastres?
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestão de recursos hídricos
Previsão de tempo
Epidemiologia
Prevenção, mitigação e gestão de campo
Reassentamentos
Outro:

2. Quais são as áreas de gestão de desastres que a sua instituição /ou organização actua?
Nota: Pode selecionar mais de 1 opção:
1. Água e saneamento
2. Saúde e nutrição
3. Alimentação
4. Proteção a grupos vulneráveis
5. Educação
6. Construção e disponibilização de abrigos
7. Apoio legal às vítimas de desastres
8. Comunicação e partilha de informação
9. Avaliação do risco
10. Prevenção
11. Outro: Nenhum

Que tópicos e trabalhos práticos sobre gestão de desastres gostaria que fossem discutidos
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neste curso?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Areas de risco das comunidades proximas ou juntas as plantacoes florestais
Mapeamento de areas de conflito Homem-fauna bravia

4. Que tipo de tópicos relevantes para Sistemas de Informação Geográfica (GIS), Deteção
Remota (RS) e Infra-estruturas de Dados Espaciais (SDI) considera mais relevantes para o
desenvolvimento do curso?
Nota: Pode selecionar mais de 1 opção:

1. RS para degradação do solo
2. RS para monitorizar o ambiente e as mudanças na cobertura do solo
3. Análise de focos de riscos (hotspots)
4. Avaliação de riscos de desastres naturais com métodos e técnicas de análise espacial
5. GIS e RS para aquisição e armazenamento de dados
6. SDI para partilha de dados
7. SIG para análise espacial em gestão ambiental
8. Visualização de mapas para gestão ambiental
9. Metadados de dados espaciais e requisitos de provisão
10. Informações gerais sobre recursos espaciais de acesso livre e outros tipos de dados de
código aberto
11. Outros……………………………………………………………………………………………………………………..

5.Que tipo de indicadores relacionados com Gestão de Desastres são usados na sua
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organização?
1. nenhum
2.
3.
4.
WP 2. DMT (Ferramenta de Gestão de Desastres): necessidades de análise
Como ferramenta baseada na Web, o DMT será usado para facilitar a partilha de dados
espaciais relacionados com desastres entre organizações nacionais e internacionais. O objetivo
é tornar os dados espaciais relativos a desastres amplamente disponíveis para as partes
interessadas em Moçambique, de modo a usá-los para uma melhor planificação e tomada de
decisões. A ferramenta também terá uma aplicação GIS baseada na Web, que pode ser usada
para a recolha e armazenamento de dados. Dessa forma, as organizações podem recolher e
partilhar as informações necessárias para a gestão ambiental, usando um sistema baseado na
Web, fácil de usar. O GIS da Web também fornecerá ferramentas básicas de análise espacial
necessárias para apoiar o planeamento e a tomada de decisões. A disponibilidade desse
sistema não apenas ajudará as partes interessadas a organizar e gerir os dados espaciais de que
precisam, mas também será uma introdução fácil ao uso de SIG em geral, e em particular para
atividades diárias de planeamento e tomada de decisão. O DMT será desenvolvido com base
em soluções de código aberto, bem como nas ferramentas GIS da Internet disponíveis para 1)
fazer o máximo uso dos recursos disponíveis e 2) reduzir os custos para desenvolver um
software específico. Os problemas de direitos de autor serão cuidadosamente considerados.

PARTE 3
1. Que tipos de dados espaciais usa / recolhe e atualiza na sua Organização/Instituição?
 shpafiles de ocupacoes de terras (direitos de uso e aproveitamento);
 shapfiles de delimitação comunitaria;
 shapfiles concessões florestais e áreas de conservsação
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Quais são as fontes de dados que a sua Organização/Instituição usa para obter dados GIS /
RS?
1. Dados de acesso livre (dowload ou fornecimento)
a. Quais as plataformas de acesso:
i. USGS
ii. NASA
iii. Instituicao local
iv. Outro
2. Compra
a. Se sim como:
3. Parceria com organismos internacionas
a. Se sim! Quais são os organismos:
i.
ii.
iii.
iv.
2.

Que problemas é que a sua Organização/Instituição enfrenta ao baixar (download) dados
de RS?
1. Qualidade de internet:
2. Falta de capacidade técnica:
3. Falta de meios matérias:
4. Outro:_

3.

Que tipos de mapas de base/ dados espaciais é que a sua Organização/Instituição possui?
1. Meta dados:_____________________________
2. Dados físicos a digitalizar:__________________
3. Mapas participativos:______________________
4. Mapas físicos:____________________________
5. Dados vectoriais (Vector) e matriciais (Raster): divisão administrativa, shap de ocupcões
de uso e cobertura, imagens land sat para composição das bandas

6. Outro:__________________________________
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4.

Que tipo de mapas / dados espaciais é que a sua organização/instituição possui para a
gestão de desastres? Se possível, indique se cada entrada é uma informação atualizada ou
não.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meta dados sobre eventos climáticos, areas de risco:_____________________________
Dados físicos a digitalizar:__________________
Mapas participativos:______________________
Mapas físicos:____________________________
Dados vectoriais (Vector) e matriciais (Raster):_________________
Outro:__________nenhum________________________

4.1 Qual é o nivel de actualização dos dados acima descritos?
1.
2.
3.
4.

5.

Baixo:__
Normal: _
Elevado:__
Outro (especifique):_________________

Qual é o nível de confiabilidade dos dados utilizados pela sua organização/instituição?
Altamente confiáveis______________________
Nível de confiança baixa:___________________________
Acesso livre para uso e publicação:______________
Ouro (especifique):__________________________

6.

Que funcionalidades sua organização/instituição espera da DMT?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Digitalização de mapas
Armazenamento de atributos
Visualização de dados
Criação de novos padrões e símbolos
Upload de dados
Outras funcionalidades
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7.

A sua organização/instituição tem acesso a uma ligação de Internet lenta / média /
rápida? (se possível, especifique a velocidade de upload / download).
Unidade
(MBps)

Velocidade
 Lenta  Média

8.

 Rápida

A sua organização/instituição possui algum mecanismo para a partilha de dados?
Descreva-o, se houver.
Sim:

Näo:

Se sim, descre o mecanismos:_____________________________

Obrigado pela sua participação neste questionário.
A equipa do projecto CIDMA
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Anexo 8

Descrição do projeto CIDMA

O objectivo principal do projecto é desenvolver capacidades, usando métodos espaciais, para uma
melhor gestão dos desastres provocados pelas mudanças climáticas em Moçambique. Os objectivos
detalhados do projecto são:
- Desenvolvimento de cursos inovadores e combinados em Sistemas de Informação Geográfica /
Deteção Remota (GIS/RS) para gestão de desastres: Os cursos desenvolvidos serão oferecidos pelas
universidades parceiras como cursos de curta duração para as entidades ligadas e afins à gestão de
desastres em Moçambique. Os cursos também serão usados complementarmente em programas de
mestrado.
- Formação de Formadores: Os membros do corpo docente das universidades parceiras receberão
formação sobre como ministrar os cursos desenvolvidos. A capacidade dos professores locais de ensinar
e actualizar esses cursos garante a aprendizagem ao longo da vida e a continuação do uso dos cursos.
- Melhoria da qualidade da educação e do ensino: As técnicas / ferramentas de aprendizagem on-line
revolucionaram o mundo pedagógico. Os parceiros moçambicanos serão equipados com ferramentas de
e-learning e Open Network Learning (ONL). Isso possibilita a oferta on-line de cursos GIS / RS padrão,
bem como de cursos especializados desenvolvidos neste Projecto. Os programas / cursos on-line
fornecem aos funcionários das partes interessadas, independentemente de restrições geográficas ou
profissionais, o início de um programa universitário, com a possibilidade de aprender mais sobre GIS /
RS e as suas aplicações na gestão de desastres, e assim obter novas competências.
- Desenvolvimento de uma Ferramenta de Gestão de Desastres (DMT): Será uma ferramenta baseada
na Web para gestão de desastres, a ser desenvolvida e implementada. O objectivo é disponibilizar
amplamente os dados espaciais relacionados com desastres para que as partes interessadas em
Moçambique possam utilizá-los para um melhor planeamento e tomada de decisões. A DMT pode ser
também desenvolvida para atender a futuros requisitos adicionais colocados pelas partes interessadas.
- Divulgação dos resultados: As autoridades de gestão de desastres, nos níveis de elaboração de
políticas, planeamento e operação, tomarão conhecimento das vantagens e aplicações de GIS / RS na
gestão de desastres para apoiar o desenvolvimento e o uso de GIS / RS em Moçambique. As autoridades
também terão a possibilidade de adquirir as capacidades necessárias para poder usar GIS / RS no
planeamento e tomada de decisões para gestão de desastres.
- Desenvolvimento de instituições de ensino superior na sociedade: Em Moçambique, os vínculos entre
as instituições de ensino superior, Governo e empresas não estão consolidados, especialmente quando
se trata de gestão de desastres utilizando GIS / RS. Como resultado, os estudantes podem não encontrar
empregos adequados após a formação. Um dos objectivos deste projeto é, portanto, fortalecer esses
vínculos, consciencializando as partes interessadas sobre as tecnologias que precisam usar e o grupo de
graduados que podem ser empregados para apoiar essas tecnologias.
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Obrigado pela sua participação. As suas respostas ajudar-nos-ão no desenvolvimento de cursos
-no âmbito do projeto CIDMA - Climate Change Induced Disaster Management in Africa.
Instituições participantes:
Universidade de Lund, Lund, Suécia (líder)
KTH – Instituto Real de Tecnologia, Estocolmo, Suécia
Politécnico di Milano, Milão, Itália
Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique
Universidade Zambeze, Beira, Moçambique
Universidade Lúrio, Nampula, Moçambique
Academia das Ciências de Moçambique

WP 2. Recolha de dados e análise de necessidades para o desenvolvimento do curso

I: INDENTIFICAÇÃO DO INQUÉRITO:
Data (dia/mês/ano): 10/08/2020_____________ _____
____________

Número do inquérito:

Nome do inquirido: Américo Ângelo
Paulo__________________________________________________

PARTE 1:
Nome da organização: Ministério da Saúde/ Direção Nacional de Saúde
Pública/Departamento de Saúde Ambiental
II: INFORMAÇÖES CONCERNENTES AO INQUÉRITO

QUESTIONÁRIO 1
1. Utiliza Sistemas de Informação Geográfica no seu trabalho diário (marque com X)?
Sim

Climate Change Induced Disaster Management

X

Não
Eu não uso mas a minha Organização/Instituição usa

Se sim a questão número 1, usa o GIS e RS para (marque com X):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avaliação de riscos:_______
Edição e elaboração de base de dados:________
Gestão de dados espacias:_______
Elaboração de mapas temáticos:_______
Produção de mapas temáticos:_______
Outro (especifique): _________________________

2. Usa dados de Deteção Remota no seu trabalho diário?
Sim
X
Não
Eu não uso mas a minha Organização/Instituição usa
Se sim a questão número 2:
Que te tipo de dados (marque com X):
1. Ópticos:________
2. Multiespectrais:________
3. de Radar de abertura Sintética (SAR):_____________
4. Térmicos:_______________
5. Outro (especifique):_______________
Se sim a questão número 2: Para que tipo de processamento 2 (marque com X):
1. Classificação de imagem:_________________
2. Detecção de alterações:___________________
3. Produção de mapas:_______________________
4. Qual é a frequência da utilização da imagem: ________________
5. Outro (especifique):_____________________
3 : Que software (s) de GIS e Deteção Remota usa (marque com X)?
1.
2.
3.
4.

Qsig________
Arcmap_________
Agisoft_________
ENVI_________
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5. Pix4D_________
6. AgiSoft________
3.1: Quais as versões dos softwares: Arcmap, 10.2 10.3, Qsig 3.0 (Indique)__________________
4: Qual é o nível de capacidade técnica dos funcionários no manuseamento dos softwares e
ferramentas GIS/RS (marque com X)?
1.
2.
3.
4.

Nenhum:___________
Baixo:_______________
Médio: ________________
Se nenhum: Que organismo apoia na análise espacial:____________________

4.1: Qual é o número de técnicos envolvidos na análise espacial versus gestão directa de
desastres (marque com X)?
1. <2
2. 2 – 4
3. Outro: __
5. Frequenta ou frequentou algum curso em GIS ou RS? (marque com X)
1. Sim_X_(GIS na faculdade)_
2. Não___
5.1 Se sim ou não a questão precedente, pensa em frequentar ou algum curso ou
treinamento a distância (marque com X)?
1. Sim_X__
2. Não___

PARTE 2:
1. Que tipo de actividades a sua organização/instituição realiza / executa relacionadas
com a Gestão de Risco de Desastres (marque com X)?
1.
2.
3.
4.

Gestão de recursos hídricos___
Previsão de tempo___
Epidemiologia___
Prevenção, mitigação e gestão de campo__Prevenção e Controlo de Doenças Diarreicas
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e a Cólera relacionadas com a falta de acesso a água potável e saneamento do meio.
5. Reassentamentos___
5. Outro: _
2. Quais são as áreas de gestão de desastres que a sua instituição /ou organização actua?
Nota: Pode selecionar mais de 1 opção (marque com X):
1. Água e saneamento__X_
2. Saúde e nutrição___
3. Alimentação___
4. Proteção a grupos vulneráveis___
5. Educação___
6. Construção e disponibilização de abrigos___
7. Apoio legal às vítimas de desastres___
8. Comunicação e partilha de informação___
9. Avaliação do risco___
10. Prevenção__X_
11. Outro:________

3. Que tópicos e trabalhos práticos sobre gestão de desastres gostaria que fossem discutidos
neste curso (indique)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sistema de Informação Geográfica (GIS) e vigilância em saúde
Agua, Saneamento e Higiene (WASH)
Planos de segurança da água resilientes as mudanças climáticas
Vulnerabilidade e adaptação ao clima do Sector da Saúde
Gestão de pandemias
Sistema de aviso prévio
Plano locais de adaptação da saúde as Mudanças Climáticas e Planos de acção para
eventos climáticos extremos
Prevenção e controlo da propagação de doenças vectoriais/mapeamento da
distribuição e mobilidade espacial
Sistema de vigilância integrada e medidas de controlo de doenças favorecidas
pelas mudanças climáticas
Sistemas de monitoria do impacto das mudanças climáticas na saúde
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4. Que tipo de tópicos relevantes para Sistemas de Informação Geográfica (GIS), Detecção
Remota (RS) e Infra-estruturas de Dados Espaciais (SDI) considera mais relevantes para o
desenvolvimento do curso?
Nota: Pode selecionar mais de 1 opção (marque com X):

1.
2.
3.
4.

RS para degradação do solo___
RS para monitorizar o ambiente e as mudanças na cobertura do solo__X_
Análise de focos de riscos (hotspots) ___
Avaliação de riscos de desastres naturais com métodos e técnicas de
análise espacial__X_
5. GIS e RS para aquisição e armazenamento de dados__X_
6. SDI para partilha de dados__X_
7. SIG para análise espacial em gestão ambiental__X_
8. Visualização de mapas para gestão ambiental__X_
9. Metadados de dados espaciais e requisitos de provisão
10. Informações gerais sobre recursos espaciais de acesso livre e outros tipos
de dados de código aberto__X_
11. Outros__SIG aplicado a Saúde/Saúde Publica Ambiental, Técnicas de
geoprocessamento/Mapeamento de infraestruturas de água e saneamento
nas unidades sanitárias de todo país ______________________________

5.Que tipo de indicadores relacionados com Gestão de Desastres são usados na sua
organização (marque com X)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número da população afectada pelos desastres__X_
Número de Óbitos por desastres___
Precipitação___
Altitude___
Declive___
Cobertura do solo___
Uso e aproveitamento da terra___

WP 2. DMT (Ferramenta de Gestão de Desastres): necessidades de análise
Como ferramenta baseada na Web, o DMT será usado para facilitar a partilha de dados
espaciais relacionados com desastres entre organizações nacionais e internacionais. O objetivo
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é tornar os dados espaciais relativos a desastres amplamente disponíveis para as partes
interessadas em Moçambique, de modo a usá-los para uma melhor planificação e tomada de
decisões. A ferramenta também terá uma aplicação GIS baseada na Web, que pode ser usada
para a recolha e armazenamento de dados. Dessa forma, as organizações podem recolher e
partilhar as informações necessárias para a gestão ambiental, usando um sistema baseado na
Web, fácil de usar. O GIS da Web também fornecerá ferramentas básicas de análise espacial
necessárias para apoiar o planeamento e a tomada de decisões. A disponibilidade desse
sistema não apenas ajudará as partes interessadas a organizar e gerir os dados espaciais de que
precisam, mas também será uma introdução fácil ao uso de SIG em geral, e em particular para
atividades diárias de planeamento e tomada de decisão. O DMT será desenvolvido com base
em soluções de código aberto, bem como nas ferramentas GIS da Internet disponíveis para 1)
fazer o máximo uso dos recursos disponíveis e 2) reduzir os custos para desenvolver um
software específico. Os problemas de direitos de autor serão cuidadosamente considerados.

PARTE 3
1. Que tipos de dados espaciais usa / recolhe e atualiza na sua Organização/Instituição
(marque com X)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dados da população__X_
Infraestruturas sociais__X_
Uso e cobertura do solo___
Modelo de elevação digital___
Drenagem___
Declive___

2. Quais são as fontes de dados que a sua Organização/Instituição usa para obter dados GIS
/ RS (marque com X)?
1. Dados de acesso livre (download ou fornecimento)
a. Quais as plataformas de acesso:
i. USGS___
ii. NASA___
iii. Instituição local___
iv. Outro___________
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2. Compra Sim___Não___
a. Se sim como:
3. Parceria com organismos internacionais, Sim____Não____
a. Se sim! Quais são os organismos (indique):
i. ________________
ii. ________________
iii. ________________
iv. ________________
3.

Que problemas é que a sua Organização/Instituição enfrenta ao baixar (download) dados
de RS (marque com X)?
1. Qualidade de internet____
2. Falta de capacidade técnica____
3. Falta de meios materiais____
4. Outro_____________________

4.

Que tipos de mapas de base/ dados espaciais é que a sua Organização/Instituição possui
(marque com X)?
1. Meta dados: ____
2. Dados físicos a digitalizar: ____
3. Mapas participativos: ____
4. Mapas físicos: ____
5. Dados vectoriais (Vector) e matriciais (Raster): ____
6. Outro:__________________________________
Que tipo de mapas / dados espaciais é que a sua organização/instituição possui para a
gestão de desastres (marque com X)? Se possível, indique se cada entrada é uma
informação actualizada ou não.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meta dados sobre eventos climáticos, áreas de risco: ____
Dados físicos a digitalizar: ____
Mapas participativos: ____
Mapas físicos: ____
Dados vectoriais (Vector) e matriciais (Raster): ____
Outro:__________________________________
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5.1 Qual é o nivel de actualização dos dados acima descritos (marque com X)?
1.
2.
3.
4.
6.

Baixo:__
Normal: __
Elevado:__
Outro (especifique):_________________

Qual é o nível de confiabilidade dos dados utilizados pela sua organização/instituição
(marque com X)?
Altamente confiáveis____
Nível de confiança baixa: ____
Acesso livre para uso e publicação: ____
Ouro (especifique):__________________________

7.

Que funcionalidades a sua organização/instituição espera da DMT (marque com X)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

Digitalização de mapas____
Armazenamento de atributos
Visualização de dados____
Criação de novos padrões e símbolos____
Carregamento (upload) de dados____
Outras funcionalidades__________________________

A sua organização/instituição tem acesso a uma ligação de Internet lenta / média / rápida
(marque com X)? (se possível, especifique a velocidade de carregamento [upload] /
descarregamento [download]).
Velocidade (MBps)
Lenta
Média Rápida

X
9.





A sua organização/instituição possui algum mecanismo para a partilha de dados?
Descreva-o, se houver.
Sim:___ Não:____
Se sim, descre o mecanismos:_____________________________
Obrigado pela sua participação neste questionário.
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