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A missão do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) é coordenar globalmente a resposta a 
emergências para salvar vidas e proteger as pessoas em crises humanitárias. Defendemos uma ação humanitária eficaz e baseada em princípios 

por todos, para todos e todas. 

MOÇAMBIQUE: AID ORGANIZATIONS APPEAL FOR US$254 MILLION TO RESPOND TO 

URGENT HUMANITARIAN NEEDS 

 
Os fundos permitirão que as Nações Unidas e os parceiros humanitários aumentem a resposta humanitária no norte 

de Moçambique, onde quase 530.000 pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas devido ao conflito em 

curso. 

Maputo, 18 de Dezembro de 2020 - As Nações Unidas e parceiros humanitários lançaram hoje um apelo 

de US$ 254 milhões para fornecer a assistência e proteção urgentemente necessárias a mais de 1,1 milhão 

de pessoas afectadas pela violência, conflito e insegurança em Cabo Delgado e províncias vizinhas no 

norte Moçambique durante 2021. 

 

A crise em Cabo Delgado intensificou-se rapidamente em 2020, com ataques e combates obrigando 

dezenas de milhares de pessoas a abandonar as suas casas todos os meses. Quase 530.000 pessoas estão 

agora deslocadas internamente em Cabo Delgado, Nampula e Niassa, quase cinco vezes o número 

registado em Março de 2020. 

 

“Em 2020, as pessoas foram forçadas a deixar suas casas com nada mais do que as roupas que vestiam. 

Eles perderam seus pertences, seus meios de subsistência, seu futuro. A ajuda humanitária é vital para 

aliviar o seu sofrimento”, disse Myrta Kaulard, a Coordenadora Humanitária para Moçambique. 

 

As pessoas que fogem da violência em Cabo Delgado foram expostas a graves violações e abusos. 

“Estamos especialmente preocupados com a situação difícil de crianças e mulheres”, advertiu a Sra. 

Kaulard. “Mulheres e meninas correm o risco de sequestro, violência de gênero e exploração, enquanto os 

meninos correm o risco de serem assassinados ou recrutados por atores armados. Estamos profundamente 

preocupados com o destino dos civis que permaneceram presos em áreas isoladas pela violência”, 

acrescentou.  

 

O conflito e o deslocamento estão afetando seriamente serviços essenciais que já estavam 

sobrecarregados. Mais de 90 por cento das pessoas deslocadas vivem com familiares ou amigos, cujos 

recursos que já eram escassos estão a esgotar-se. “As comunidades que hospedam pessoas deslocadas 

também precisam de apoio, pois sua solidariedade exemplar está a chegar ao limite”. 

 

Muitas áreas que hospedam pessoas deslocadas serão inundadas na próxima estação chuvosa. As 

autoridades locais e a comunidade humanitária estão a trabalhar contra o relógio para criar novas áreas de 

assentamento com condições adequadas para assentar os deslocados. 

 

“A comunidade internacional tem sido extremamente generosa e aumentou os fundos em 2020 para 

apoiar as pessoas que enfrentam esta crise altamente desafiadora. No entanto, com o rápido aumento das 

necessidades, os parceiros humanitários precisam urgentemente de mais financiamento para ampliar sua 

resposta nas províncias do norte do país. Contamos com o apoio da comunidade internacional para subir o 

financiamento e garantir que as pessoas que fogem da violência possam ter acesso à ajuda tão necessária”, 

concluiu a Coordenadora Humanitária para Moçambique, Myrta Kaulard. 
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