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MAIS DE 3 MILHÕES DE 
PESSOAS AFECTADAS

MAIS DE 1.000 VIDAS 
PERDIDAS

MAIS DE 150.000 
DESLOCADOS

Distribuiu alimentos (cereais, óleo de cozinha, 
feijão e biscoitos energéticos) a 112.320 pessoas 
(22.464 famílias) para satisfazer suas necessidades 
nutricionais, em parceria com o Programa Mundial 
de Alimentação no centro de Moçambique.

112.320

Entregou lonas, cobertores e utensílios de cozinha 
a 104.805 pessoas (20.961 famílias) para atender 
às suas necessidades urgentes de abrigo e artigos 
domésticos no centro de Moçambique.

104.805

Ofereceu mais de 2.028 telefonemas gratuitos a 
pessoas separadas das suas famílias durante o ciclone 
Idai, que tentavam restabelecer o contacto com os 
entes queridos em Moçambique, Malawi e Zimbabwe.

2.028

Beneficiou mais de um milhão de pessoas com a
melhoria da assistência à saúde após a doação de 
material médico e cirúrgico a hospitais e clínicas do 
centro de Moçambique e do leste do Zimbabwe.

1.000.000

Reabilitou 5 prisões no centro de Moçambique (Beira 
Central, Buzi, Chimoio, Nhamatanda e Savane) para 
melhorar as condições de vida dos detidos, após os 
danos causados pelo ciclone Idai. Os presos também 
receberam 180 galões, 45 lonas, 3.600 pastilhas de 
cloro, 1 cozinha e 1 kit de higiene.

5

Forneceu sementes e ferramentas agrícolas a 119.219 
pessoas (23.844 famílias) para ajudá-las a plantar 
seus cultivos e reconstruir seus meios de vida no 
centro de Moçambique.

119.219

Reabilitou o sistema de abastecimento de água 
para mais de 10 mil pessoas com a doação e a 
instalação de um gerador no posto administrativo de 
Espungabera e o conserto de 4 bombas manuais em 
4 distritos no centro de Moçambique.

10.000

Reparou 10 centros de saúde danificados pelo ciclone
Idai no  centro de Moçambique
(Dondo, Búzi, Nhamatanda, Mussorize e 
Sussundenga) para restaurar o acesso à assistência à 
saúde nas comunidades rurais.
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