
 

 

A AYUDA EN ACCIÓN É MOBILIZADA PARA APOIAR A 

RECONSTRUÇÃO DE MOÇAMBIQUE APÓS IDAI E KENNETH 
 

• O país foi duramente atingido por dois ciclones em menos de dois meses. 

• A Ayuda en Acción, uma ONG que trabalha em Moçambique há 22 anos, já 

iniciou a sua resposta humanitária de apoio à reconstrução. 

• A organização apela à colaboração dos cidadãos para construir latrinas, 

fornecer água potável e distribuir kits de sementes, higiene e saúde sexual e 

reprodutiva para as mulheres. 

 

Madrid, 16 de Maio de 2019. A Ayuda en Acción é mobilizada para apoiar a reconstrução de 

Moçambique, que foi atingido por dois ciclones tropicais em pouco mais de um mês. Se o 

ciclone Idai foi um dos maiores desastres naturais que atingiu o centro do país em toda a sua 

história, o impacto de Kenneth no norte, onde a ONG concentra a sua actividade, já afecta 

mais de 250.000 pessoas, além dos numerosos danos que causou em casas, escolas, hospitais, 

estradas ou campos. 

 

A Ayuda en Acción, presente em Moçambique desde 1997, começou a trabalhar para 

responder a este duplo cenário de emergência que as Nações Unidas já tem relacionado com 

o impacto das alterações climáticas. No caso de Kenneth, a principal preocupação são as 

consequências que as inundações podem ter sobre a população. Como observa Alejandro 

Zurita, chefe da Ajuda Humanitária na Ayuda en Acción, "embora o norte seja menos povoado 

do que o centro do país, Kenneth não deixa de ser um segundo flagelo para Moçambique em 

muito pouco tempo. Na Ayuda en Acción nós conhecemos em primeira mão a realidade destas 

comunidades e que a maioria dos habitantes são famílias agrícolas muito vulneráveis a este 

tipo de desastres devido aos factores como o seu alto grau de pobreza, os materiais das suas 

casas ou a sua proximidade com áreas geograficamente vulneráveis como as encostas ou o 

entorno dos rios”. 

 

As chuvas, ventos fortes e inundações associadas ao ciclone Kenneth atingiram especialmente 

a província de Cabo Delgado, onde até agora se registaram mais de 50 mortes, 20.000 pessoas 

deslocados, mais de 35.000 famílias afectadas, mais de 35.000 casas total ou parcialmente 

destruídas e mais de 31.000 hectares de culturas afectadas, entre outros danos. 

 

 

 

 

 

https://ayudaenaccion.org/ong/colabora/emergencia-mozambique/?utm_source=nota&utm_medium=prensa&utm_campaign=mozambique
https://ayudaenaccion.org/ong/colabora/emergencia-mozambique/?utm_source=nota&utm_medium=prensa&utm_campaign=mozambique


Resposta da Ayuda en Acción a Kenneth 

Perante este cenário e para responder à população mais afectada pelo Kenneth, a ONG iniciou 

uma operação de emergência humanitária na cidade de Nacuta (Cabo Delgado), onde mais de 

700 famílias perderam tudo. 

 

Com o apoio da Welthungerhilfe (WHH) - uma organização que, juntamente com a Ayuda en 

Acción, faz parte da Alliance2015 (uma plataforma de ONG de desenvolvimento europeias) - a 

UNICEF e várias organizações locais estão a distribuir kits de higiene (sabão, escovas de dentes 

e pasta de dentes), kits de dignidade (roupa interior e produtos de higiene feminina) e certeza, 

um produto para desinfectar a água, pois já começou um surto de cólera. O material será 

distribuído a 2.700 famílias e será acompanhado de treinamento e conscientização sobre água 

e higiene. 

 

Resposta da Ayuda en Acción a Idai 

Em resposta à emergência causada por Idai, a Ayuda en Acción lançou um projecto de ajuda 

humanitária no centro do país para ajudar as famílias mais vulneráveis a recuperar a sua 

produção agrícola e garantir o acesso ao saneamento básico. Com o apoio económico da 

Generalitat Valenciana, estão a ser distribuídos kits de sementes e ferramentas, além de 

capacitar as famílias em práticas agrícolas e técnicas de mitigação e adaptação às alterações 

climáticas. 

 

Além disso, para combater doenças como a cólera, estão a ser construídas mais de 200 latrinas 

e as pessoas estão a ser treinadas em práticas, atitudes e hábitos de higiene. Este projecto de 

acção humanitária está a ser desenvolvido em conjunto com organizações locais e a ONG 

italiana Cesvi, que também faz parte da Alliance2015. 

 

A ONG também criou um sítio web para angariar fundos para reconstruir um país que foi 

duplamente punido pela natureza. As doações para apoiar a reconstrução podem ser feitas no 

website da Ayuda en Acción, através de uma chamada para o telefone 900 85 85 88 e na 

conta bancária ES08 2100 5731 7802 0028 7243.  

 

 

 

 

 

Para mais informações e entrevistas: 

Inma D. Alonso: +34648234781 // ialonso@ayudaenaccion.org 

Begoña Rodríguez: +34696088720 // brodriguez@ayudaenaccion.org 
 

A Ayuda en Acción trabalha há mais de 38 anos para erradicar a pobreza e a desigualdade, 

ajudando a melhorar a nutrição, saúde e educação de quase dois milhões e meio de crianças e 

as suas famílias. Hoje, opera em 20 países da América Latina, África e Ásia e nos últimos 5 anos 

também na Espanha. 
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