Actualização 08/11/2019

OPERAÇÃO EMBONDEIRO POR MOÇAMBIQUE
APOIO ÀS COMUNIDADES AFECTADAS
PELA PASSAGEM DO CICLONE IDAI NA PROVÍNCIA DE SOFALA

15 DE MARÇO DE 2019

FACTOS & NÚMEROS
+ de 1.85 milhões de pessoas afectadas
+ de 700 mortos | milhares de feridos
Resposta da Cruz Vermelha Portuguesa e da Médicos do Mundo

Fase
Emergência

Recolha de donativos monetários para o financiamento da
resposta de emergência e também de bens de primeira
necessidade: bolachas, enlatados, produtos de higiene,
sabão em barra, medicamentos…

OBJECTIVO
Reforçar o Centro de Saúde e Maternidade

•
•
•
•
•
•
•

Primeiros Socorros
de Macurungo, localizados no bairro mais pobre
Cuidados médicos
da Cidade da Beira
Apoio Psicossocial
Água potável e Alimentação
Alojamento
Saneamento e Higiene
Montagem de Hospital de
Restabelecimento dos Laços Familiares

1.º voo humanitário, 24/03
2.º voo humanitário, 29/03

Campanha com 7 módulos para
triagem, pequena cirurgia,
medicina familiar, pediatria,
obstetrícia, psicologia e farmácia

patrocinado pela Sociedade Francisco Manuel
dos Santos e Grupo Jerónimo Martins

Cooperação com a Federação Internacional CV/CV e CVs Moçambicana e Cabo Verdiana

OBJECTIVO
Apoiar o Centro de Saúde nas consultas
externas e na Maternidade:

Fase
Reabilitação

Foco na implementação
de medidas de protecção
da Mãe e da Criança
Moçambicanas

Transporte
de 220 toneladas
de ajuda humanitária
por vias aérea
e marítima

•
•
•
•

cerca de 5,000 atendimentos
+ de 3,000 consultas
+ de 1,500 cirurgias
+ de 130 partos

(Março - Agosto 2019)

Equipa técnica, rotativa a cada 25
dias, constituída por 20 elementos em
permanência: médicos, enfermeiros,
psicólogos e técnicos de logística

“Músicos por Moçambique” , angariação de fundos - Linha 761 20 22 22

Fase
Reconstrução e
Desenvolvimento

Apoios recebidos: + de 250 entidades
do sector privado, social e público ;
milhares de doadores particulares

Transparência absoluta nas contas
Auditor externo + Página da Transparência Site

Fundos angariados até à data: cerca de 2,6 milhões de euros
Mais de 300
voluntários envolvidos

OBJECTIVOS
1. Reconstruir o Centro de Saúde e Maternidade de Macurungo
Apoio técnico da Câmara Municipal de Lisboa e do Grupo COBA
•

Obras iniciadas em Junho 2019

•

Inauguração do Centro de Saúde , Maternidade e Unidade de Urgência
15 MARÇO 2020

2. Capacitação/Formação da população e técnicos locais
Com o apoio das Escolas Superiores de Saúde da CVP

Abril -Ago.2019

Nov. - Dez.2019

Educação para saúde, primeiros socorros, hábitos de higiene,
reanimação neo-natal, obstetrícia, clínica geral/patologias, noções
básicas de tripulante de ambulância e psicossocial
- cerca de 1,000 pessoas
Saúde Materna e Obstetrícia, Saúde Infantil, Infecção Hospitalar,
normas e procedimentos das várias valências do serviço de
Maternidade
- 25 técnicos de saúde locais

Desde Agosto 2019 e depois do regresso da última equipa de médicos, enfermeiros
e psicólogos (12 Ago.), permanência de 1 elemento CVP no terreno



Acompanhamento do desenvolvimento da obra de reabilitação do
Centro de Saúde e Maternidade de Macurungo



Organização e gestão do espaço a ser equipado nestas
instalações



Recepção dos últimos contentores marítimos e distribuição dos
donativos

