
 
OIM recebe ajuda do Governo dos Estados Unidos para aliviar o sofrimento de pelo menos 50.000 
deslocados no centro e norte de Moçambique 
 
Pemba, 2 de Junho – A Organização Internacional para as Migrações (OIM) em Moçambique recebeu 
um carregamento de itens de abrigo e não alimentares (NFIs) doado pela Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional (USAID), que melhorará as condições de vida de pelo menos 
10.000 agregados familiares no centro e norte de Moçambique. Este apoio, composto por lonas 
plásticas, rolos de chapas de plástico e 5.000 jogos de ferramentas de abrigo, permitirá que a população 
deslocada vulnerável tenha suprimentos básicos para iniciar a sua recuperação, contribuindo assim para 
a geração de rendimento e autossuficiência de pessoas deslocadas internamente e comunidades de 
acolhimento. 
 
O aumento dos incidentes de segurança no norte de Moçambique desde 2017, e os eventos climáticos 
extremos, incluindo inundações, ciclones e secas que ocorrem regularmente, resultaram no 
deslocamento de mais de 784.564 pessoas em Moçambique, a maioria na região centro e norte (DTM 
Baseline Round 15, February 2022). Estima-se que 1,5 milhões de pessoas necessitam de ajuda 
humanitária (Humanitarian Response Plan, 2022). 
 
Esta contribuição da USAID será adicionada ao repositório central de abrigos e abastecimentos 
domésticos (Pipeline Comum de itens de abrigo e NFIs), aumentando a capacidade de resposta dos 
parceiros humanitários para proporcionar uma emergência eficaz para aqueles que continuam a fugir de 
áreas de instabilidade e áreas afetadas por desastres naturais. Como a Agência Líder do Agrupamento 
de Abrigo (CLA) no norte de Moçambique desde 2019, e com o apoio generoso dos seus parceiros, a 
OIM tem vindo a gerir e a reforçar o Pipeline Comum para responder às necessidades urgentes de 
abrigo da população deslocada no norte de Moçambique. Em resposta ao ciclone Gombe que atingiu 
Moçambique em Março de 2022, mais de 2.200 famílias receberam apoio da USAID através do Pipeline 
Comum. 

 
A Directora da Missão da USAID, Helen Pataki, afirmou: "A USAID está empenhada em proteger vidas e 
meios de subsistência e em reduzir o impacto de desastres nas populações vulneráveis, ajudando 
famílias e comunidades em Moçambique. A USAID orgulha-se de trabalhar com a OIM para fornecer 
estes suprimentos para atender às necessidades dos moçambicanos afetados."      
 
Alêm desta doação em espécie, espera-se que uma subvenção adicional da USAID de mais de um milhão 
de dólares fortalece o Pipeline Comum com mais de 75.000 itens de abrigo e NFIs que servirão mais de 
46.000 pessoas. Desde 2021, mais de 450.000 pessoas receberam ajuda humanitária contínua da OIM 
com o apoio do governo dos Estados Unidos. O apoio da USAID contribui para a coordenação 
humanitária, bem como para a prestação de assistência direta e indireta abrangente através de uma 
resposta multissetorial, bem como doações críticas em espécie de abrigo imediato e NFIs. 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisplacement.iom.int%2Freports%2Fbaseline-assessment-report-mozambique-r15-february-2022&data=05%7C01%7CIOMMAPUTO%40iom.int%7C33fcff4e37974cdbbead08da44883352%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637897649014818402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OOYP8v97IfVf2d2I9mI9dfwKP7Cv8WEVcqpHgdkhSag%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisplacement.iom.int%2Freports%2Fbaseline-assessment-report-mozambique-r15-february-2022&data=05%7C01%7CIOMMAPUTO%40iom.int%7C33fcff4e37974cdbbead08da44883352%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637897649014818402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OOYP8v97IfVf2d2I9mI9dfwKP7Cv8WEVcqpHgdkhSag%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhum-insight.info%2Fplan%2F1094&data=05%7C01%7CIOMMAPUTO%40iom.int%7C33fcff4e37974cdbbead08da44883352%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637897649014818402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PbruMAkkUAVtfk3kBBL9mbNmPryyasI%2FS9fsjLV2two%3D&reserved=0


"A OIM com o apoio dos seus parceiros visa gerir os efeitos do deslocamento, ajudando as populações 
vulneráveis em Moçambique. Esta contribuição significativa da USAID irá percorrer um caminho longo; é 
necessário, apreciado e contribui para o objetivo da OIM de assegurar o apoio para ajudar a satisfazer as 
necessidades urgentes das pessoas mais afetadas pela deslocação", disse a Chefe de Missão da OIM 
Moçambique, Dr. Laura Tomm-Bonde. 
 
O trabalho da OIM para fornecer e coordenar o apoio de itens de abrigo e não alimentares faz parte da 
capacidade de emergência e está intimamente alinhado com o Objetivo 7 – Abordar e reduzir as 
vulnerabilidades na migração e o Objetivo 15 – Fornecer acesso a serviços básicos para migrantes, do 
Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular (GCM). Em 2022, os requisitos de 
financiamento da OIM ascendem a 79,3 milhões de USD para continuar e aumentar a sua abordagem do 
Nexo de Desenvolvimento e Paz (HDPN) no norte de Moçambique, contribuindo para condições em 
contextos de crise mais adequados para esforços de desenvolvimento (IOM Mozambique Roadmap for 
northern Mozambique). 
 
Seguindo uma abordagem HPDN, a OIM procura alcançar soluções sustentáveis que se esforçam por 
contribuir para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ao mesmo tempo que 
implementa o GCM. 
 
Para mais informação, por favor contacte: Manuel Mabuiangue, OIM Moçambique, +258 847345420, 
Email: mmabuiangue@iom.int 
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