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ESPERANÇA PARA MOÇAMBIQUE:  NAÇÕES UNIDAS E PARCEIROS DE DESENVOLVIMENTO RENOVAM APOIO 

INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E REFORÇO DA RESILÊNCIA NA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE 

DOADORES NA BEIRA APÓS A DEVASTAÇÃO CAUSADA PELOS CICLONES IDAI E KENNETH 

 

O sucesso da conferência de doadores marca o início da reconstrução e recuperação resilientes em Moçambique após a 

devastação causada pelos ciclones Idai e Kenneth, que afetaram cerca de 2,2 milhões de pessoas em março e abril de 2019. O 

evento foi realizado em 31 de maio e 1 de junho na cidade da Beira, uma das áreas mais atingidas pelo ciclone Idai 

 
(BEIRA, 3 de Junho de 2019) Para além de renovar o apoio ao povo moçambicano enquanto o país entra numa fase de 
reconstrução e recuperação pós-desastre, a Conferência abordou as questões mais críticas de desenvolvimento, 
humanitárias e de resiliência que afectam Moçambique após a devastação causada pelos ciclones tropicais Idai e 
Kenneth e subsequentes inundações. A Conferência conseguiu mobilizar promessas totalizando USD 1,2 mil milhões. 
 

Sua Excelência Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique, enfatizou que “não podemos esquecer de destacar o apoio e 
as ações cruciais das Nações Unidas, especialmente do Programa Mundial de Alimentação, e da Federação Internacional 
das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho na resposta humanitária imediata após os ciclones Idai e 
Kenneth - obrigado por ajudar a salvar vidas moçambicanas”. 
 

A Sra. Cynthia Samuel-Olonjuwon, Directora-geral Adjunta e Directora Regional para a África da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), afirmou que “embora não possamos estar na melhor posição para contribuir com 
fundos hoje, comprometemo-nos a continuar a apoiar o Governo de Moçambique com as nossas abordagens 
inovadoras, expertise e assistência técnica. A longo prazo, continuaremos a fornecer assistência alimentar às pessoas 
necessitadas; apoiá-las a recuperar o acesso à saúde, educação, abrigo, água e saneamento, bem como garantir que os 
mais vulneráveis, incluindo mulheres grávidas e lactantes, pessoas deslocadas internamente, pessoas portadoras de 
deficiência, mulheres e crianças, não sejam deixados para trás”. 
 

As promessas da conferência e as discussões formadoras de consenso foram informadas por uma Avaliação Pós-
Desastre de Necessidades (PDNA - em sua sigla em inglês) - um estudo técnico abrangente conduzido e liderado pelo 
Governo de Moçambique e apoiado pela ONU, União Europeia, Banco Mundial e Banco Africano de Desenvolvimento. 
De acordo com o PDNA, Moçambique precisa de USD 3,2 mil milhões para recuperação e reconstrução pós-ciclone nos 
sectores social, produtivo e de infra-estruturas nas áreas afectadas nas províncias de Sofala, Manica, Tete, Zambézia, 
Inhambane, Nampula e Cabo Delgado. Isso inclui importantes questões transversais, como gênero, meio ambiente, 
emprego e meios de subsistência, proteção social e governança. 
 

A Sra. Ute Klamert, Diretora Executiva Adjunta do Programa Mundial de Alimentação para Parcerias e Governança, 
declarou que “Investir no desenvolvimento sustentável também é investir em paz sustentada. Isso significa investir em 
serviços básicos, agências humanitárias e de desenvolvimento trabalharem em conjunto, construir instituições eficazes 
e responsáveis, proteger os direitos humanos, promover a coesão social e a diversidade e avançar em direção à energia 
sustentável”. A Sra. Klamert sublinhou que “estamos aqui para responder a uma crise de proporções devastadoras, o 
que levará a dificuldades prolongadas para os mais afectados, pelo menos até a próxima safra. Isso exige parcerias 
extraordinárias”. 
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Enviando calorosas saudações à Conferência no sábado, o Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, 
sublinhou numa mensagem que enquanto o Fundo Central de Resposta a Emergências (CERF) da ONU atribuiu USD 24 
milhões a Moçambique, era necessário reconhecer que para enfrentar a escala do desastre, grandes recursos adicionais 
são necessários. Ele também observou que, para fortalecer a resposta à tragédia, a ONU lançou um apelo humanitário 
emergencial de USD 282 milhões, que continua profundamente subfinanciado. Neste contexto, o Sr. Guterres reiterou 
seu apelo à generosidade da comunidade internacional, dizendo que “Este é o momento para traduzir em gestos 
concretos a nossa solidariedade para com um país que sofreu uma das piores catástrofes ambientais jamais vividas em 
África - e que nos alerta, também, para a urgência do combate às alterações climáticas”.  
 

“Esta conferência traz uma mensagem de esperança a todos os moçambicanos e moçambicanas, salientando que a 
comunidade internacional não está a negligenciar o seu sofrimento, mas trabalhando diligentemente de mãos dadas e 
em parceria com o Governo de Moçambique para apoiar os esforços de reconstrução e recuperação e de promoção do 
desenvolvimento inclusivo do país”, afirmou o Sr. Marcoluigi Corsi, Coordenador Residente Interino das Nações Unidas, 
Coordenador Humanitário e Representante do UNICEF em Moçambique. 
 
“O ponto importante resultante desta conferência é que essa recuperação precisa ser resiliente. Moçambique está 
propenso a desastres climáticos, e esses ciclones não foram um evento único - infelizmente - e a probabilidade de estes 
desastres voltarem a ocorrer, muitas vezes no futuro, é muito alta”, disse Noura Hamladji, Directora Regional do Bureau 
para a África do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A Sra. Hamladji acrescentou que “há 
uma necessidade de 'reconstruir melhor' [buid back better], olhar para a infra-estrutura, para a resiliência das 
comunidades de uma maneira diferente. É disso que se trata esta conferência, além de solicitar a solidariedade da 
comunidade internacional para financiar a reconstrução”. 
 

O papel do sector privado na recuperação e reconstrução foi ressaltado na conferência, com os participantes 
observando que o próprio sector foi devastado pelos ciclones. O sector apelou a mecanismos de financiamento flexíveis 
e à cooperação de instituições multilaterais para facilidades de crédito e à necessidade de apoiar a cooperação entre 
empresas locais e internacionais. 
 
Na declaração conjunta da conferência, os parceiros se comprometeram a apoiar o desenvolvimento da capacidade do 
Gabinete de Reconstrução. O Gabinete é uma plataforma multissetorial estabelecida pelo governo para garantir 
transparência e prestação de contas na obtenção de resultados, promover o desenvolvimento de normas para melhor 
reconstrução – build back better - e melhorar a capacidade técnica para conduzir estudos de viabilidade e aquisições, 
entre outros. 
 

 

A conferência, com grande participação, contou com cerca de 700 participantes, incluindo representantes de parceiros multilaterais 

e bilaterais, como agências das Nações Unidas, a União Europeia, o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento e outros. 

Moçambique esteve representado ao mais alto nível com a participação de altos Ministros do Governo, do Primeiro Ministro e do 

Chefe de Estado, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi. A conferência foi organizada pelo Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclone, 

recentemente criado pelo Governo de Moçambique para facilitar a reconstrução das áreas afectadas e fortalecer a resiliência das 

comunidades.

 

 

Para mais informações, por favor, contacte: 
 

Helvisney Cardoso, Oficial de Coordenação          
UNRCO Maputo, Moçambique       
+258 84 0448997; helvisney.cardoso@one.un.org    
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