
 
 
 

A missão do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) é 
coordenar a resposta global de emergência para salvar vidas e proteger pessoas em crises humanitárias. 

Defendemos uma ação humanitária efetiva e baseada em princípios por todos e para todos. 
www.unocha.org 

 

 

À medida que respondemos às necessidades urgentes geradas pelos Ciclones Idai e Kenneth, eu gostaria de reiterar, 
em nome de toda a Equipa Humanitária em Moçambique, a nossa política de tolerância zero à exploração e abuso 
sexual. 

Não é, e nunca será, aceitável para qualquer pessoa em posição de poder abusar de sua autoridade sob quaisquer 
circunstâncias e especialmente contra os mais vulneráveis em seu tempo de maior necessidade. 

Desde o início da resposta ao Cclone Idai, e agora, quando respondemos ao Ciclone Kenneth, transmitimos mensagens 
claras - que a ajuda humanitária é totalmente gratuita e que a exploração e abuso sexual são inaceitáveis - através de 
múltiplos canais de comunicação. Treinamos centenas de agentes humanitários, além de voluntários e voluntárias na 
prevenção da exploração e abuso sexual. 

No entanto, mesmo em face de nossos melhores esforços para evitar que os casos ocorram, a realidade é que o risco de 
exploração e abuso sexual persiste. Estabelecemos, portanto, vias claras para registrar e acompanhar qualquer rumor, 
relatório ou alegação de exploração e abuso sexual e protocolos claros para acelerar a ação em resposta a esses casos. 

A nossa principal prioridade agora é garantir que qualquer sobrevivente / denunciante que tenha levantado uma 
alegação de exploração e abuso sexual em Moçambique esteja seguro e tenha acesso rápido aos serviços e apoio para 
estes casos. Estamos nos engajando com o governo e todos os outros interlocutores relevantes para garantir que 
qualquer denúncia de abuso e exploração sexual seja tratada de maneira confidencial, rápida e abrangente. 

Nós não descansaremos até que tenhamos feito absolutamente tudo o que está ao nosso alcance para prevenir e 
abordar a exploração e abuso sexual, à medida que respondemos ao Ciclone Idai e ao Ciclone Kenneth. Estamos 
profundamente e coletivamente comprometidos em proteger a dignidade e os direitos das pessoas mais vulneráveis em 
todos os aspectos da nossa resposta. 

 

Marcoluigi Corsi, 

Coordenador Humanitário em Moçambique 

 

Em Maputo, Moçambique, no dia 3 de Maio de 2019 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações: 

Saviano Abreu (OCHA), em Pemba, +254 722 513 503 (Whatsapp), +258 84433 8033 (número local), deabreuisidoro@un.org  

Helvisney Cardoso (UNDP/RCO), em Maputo, +258 840448997, helvisney.cardoso@one.un.org  
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