
"LINHA DA FRENTE CABO DELGADO"  
  
Estimam-se que os números tenham subido recentemente para 760 mil 
deslocados internos. Cerca de metade são crianças: a UNICEF de Pemba 
aponta um total de 350 mil crianças deslocadas, das quais mais de 17 mil devido 
ao ataque a Palma. E porque "vemos, ouvimos e lemos, não podemos 
ignorar", decidimos que não nos podíamos conformar com a violência e que era 
nossa missão ajudar.   
  
À semelhança do que fizemos para o Líbano, pedimos ao Serviço Jesuíta aos 
Refugiados e aos parceiros da PAR com representação no terreno (Cáritas e 
UNICEF) para apresentarem um diagnóstico de necessidades com base no 
conhecimento dos seus homólogos.   
  
Esse diagnóstico permitiu identificar três projetos:  

1. Missão do Serviço Jesuíta aos Refugiados no terreno 
2. Apoio de emergência alimentar a 1920 pessoas acolhidas no Centro 

Desportivo de Pemba  
• Organização: Cáritas  
• Destinatário: Famílias  
3. Apoio ao ensino à distância e na distribuição de kits de higiene  
• Organização: UNICEF  
• Destinatário: Crianças  

  
Gostaríamos, assim, de apelar ao vosso apoio financeiro para reativação do 
programa de forma a garantir, numa primeira fase, o envio de fundos para 
organizações que prestem assistência humanitária aos deslocados de Cabo 
Delgado, através do IBAN PT50 0035 0413 00042764930 71. 
  
O momento pede que façamos mais: temos de impactar a sociedade portuguesa 
de forma inesperada, sem perder de vista o nosso principal objetivo: apoiar 
refugiados através de doações diretas. A PAR decidiu, por isso, aliar-se à 
agência de comunicação Adagietto na conceção de uma campanha de 
angariação de fundos que sensibilize e mobilize para esta crise humanitária. 
Apresentamos a campanha “Anti-Experiências” que contará histórias de pessoas 
que estão em Cabo Delgado através de um kit que estará à venda em várias 
superfícies. É a partir desta premissa que a sociedade poderá fazer doações 
com vista a apoiar as maiores dificuldades dos deslocados neste momento.  
  
Na eventualidade de ser necessário produzir mais kits “Anti-Experiências” para 
angariação de mais fundos, temos em mente utilizar uma pequena parte das 
doações financeiras para esse efeito. 
  
Mais se informa que a consultora EY - Ernst & Young manifestou o seu interesse 
e disponibilidade em auditar a angariação de fundos em causa. 
 
A PAR está totalmente disponível para esclarecer qualquer questão relacionada 
com a angariação de fundos a decorrer. Escreva-nos para par@jrsportugal.pt, 
especificando no assunto do e-mail "PAR Linha da Frente Cabo Delgado". 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adagietto.pt%2Fhome&data=04%7C01%7Cjoaquimrocha.gomes%40edp.com%7Ca37c5964e13b49987da408d942bea3f3%7Cbf86fbdbf8c2440e923c05a60dc2bc9b%7C0%7C1%7C637614208900616861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=pxE5mtRkjJf5vCCsS54WWbamXE4RX%2FWtU4gn34dCj1I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ey.com%2Fpt_pt&data=04%7C01%7Cjoaquimrocha.gomes%40edp.com%7Ca37c5964e13b49987da408d942bea3f3%7Cbf86fbdbf8c2440e923c05a60dc2bc9b%7C0%7C1%7C637614208900616861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=XIXdE0cD9zzZoV0XNC3%2Bpv%2Fk%2B3bH6hWYe%2BxTCsJ1rIs%3D&reserved=0
mailto:par@jrsportugal.pt

