SOMOS MOÇAMBIQUE

A

passagem do Ciclone Idai por Moçambique deixou um rasto de destruição,
sobretudo ao longo do “corredor da Beira”, envolvendo as cidades da Beira e
Dondo e as províncias centrais de Sofala, Zambézia e Manica. Face à gravidade,
três organizações portuguesas (VIDA, FGS - Fundação Gonçalo da Silveira, FEC - Fundação Fé e
Cooperação) com experiência e conhecimento de Moçambique, e com capacidade de rede com
outras organizações neste país e a nível internacional, concertaram-se para implementar uma
estratégia integrada que ajude ao regresso à normalidade e ao reassentamento das famílias
afetadas. Para além da resposta imediata (fornecimento de bens de primeira necessidade), importa
iniciar o processo de regresso à normalidade, garantindo a reconstrução ou mesmo construção
das infraestruturas básicas, principalmente as de saúde e educação. A reconstrução de escolas em
cenários de catástrofe traz às crianças estabilidade e estrutura para lidar com o trauma de que
foram alvo, a partir das quais podem ainda ser oferecidas condições de segurança como comida,
água e saúde, mas também um local onde podem estar protegidas de doenças, e da criminalidade
que pode surgir nestes contextos. No espaço da sala de aula, pode ainda avançar-se com a
prevenção das doenças de transmissão fecal-oral, através da educação para a saúde. Pretende-se
que estes espaços sejam igualmente usados como forma de registar e partilhar a identificação de
crianças e pessoas que cheguem aos espaços de acolhimento como forma de reagrupar famílias.

M OÇAMBIQUE

Província de Sofala

O BJETIVO GLOBAL

O BJETIVO ESPECÍFICO

Contribuir para o acesso à normalidade e reassentamento
de famílias face a catástrofe natural do Ciclone Idai na
Província de Sofala.

Apoiar na reconstrução de espaços de acolhimento de crianças
e suas famílias afetadas pela catástrofe natural do Ciclone,
através dum acompanhamento técnico prestado as crianças
nos distritos da Beira e Búzi.

GRUPOS-ALVO

AT I VI DADES

• Crianças e famílias
• Arquidiocese da Beira
• Jesuítas da Província de Sofala
• ESMABAMA

PERÍODO DE EXECUÇÃO
abril de 2019 – janeiro de 2020

ENTIDADES FINANCIADORAS
• Instituto Camões, I.P.
• Campanha em Portugal

NOMES DAS INSTITUIÇÕES
OU ORGANISMOS PARCEIROS
• Arquidiocese da Beira
• Jesuítas da Província de Sofala

VALOR TOTAL DO PROJETO
€ 115.000

Atualização do Diagnóstico de
necessidades e Plano de emergência
• Contratação de equipa para missão de
emergência
• Levantamento de necessidades na
província de Sofala
• Reuniões de concertação com
entidades moçambicanas, portuguesas e
internacionais com ação no terreno
• Elaboração de Plano de Ação de
Emergência
Reconstrução de infraestruturas básicas
de educação (salas de aulas)
Implementação de infraestruturas
provisórias de educação (tendas)

Reconstrução de infraestruturas básicas
de educação ao nível do saneamento
• Contratação de pessoal técnico e empresas
• Realização de visitas de acompanhamento
técnico e de coordenação
• Realização de sessões de sensibilização
sobre água, saneamento e higiene às
crianças e familiares
Implementação de atividades de
reassentamento e registo de famílias
• Criação de equipa local para registo de
crianças abandonadas e apoio psicológico e
educativo
• Desenvolvimento de programas de
sensibilização para reassentamento das
famílias e crianças (rádios, educativas)
• Plano de Atividades para Espaços Seguros
para Crianças

