COMUNICADO DE IMPRENSA
Perto de 4 milhões de crianças afectadas pelo supertufão Haiyan
UNICEF reforça resposta de emergência
MANILA/NOVA IORQUE/COPENHAGA, 11 de Novembro de 2013 - A UNICEF está a acelerar o envio de artigos de
emergência para as áreas que, no passado dia 8, foram devastadas pelo supertufão Haiyan, nas Filipinas. Segundo
as últimas estimativas, cerca de 4 milhões de crianças terão sido afectadas pela catástrofe.
Alimentos terapêuticos, kits de saúde e kits de água e higiene para apoiar cerca de 3.000 famílias nas zonas
afectadas foram já mobilizados a partir dos stocks existentes no país, com distribuição prioritária na zona de
Tacloban, assim que o acesso seja possível.
“Estamos a trabalhar com o máximo de urgência a fim de enviar bens vitais para as crianças, sobre as quais recaem
as piores consequências desta crise,” afirmou o Representante da UNICEF nas Filipinas, Tomoo Hozumi. “Chegar às
áreas mais gravemente afectadas é extremamente difícil e o acesso é muito limitado devido aos estragos causados
pelo tufão nas infra-estruturas e comunicações. Mas estamos a trabalhar sem descanso para encontrar meios de
fazer chegar estes bens às crianças da forma mais rápida logo que as condições nos permitam.”
O armazém da UNICEF em Copenhaga está a enviar por via aérea mais um carregamento no valor de 1.3 milhões
de dólares (970.000 euros), destinado a 10.000 famílias, incluindo famílias afectadas pelo recente sismo em Bohol.
Esta carga contém pastilhas para purificação de água, sabão, kits médicos, lonas e suplementos de
micronutrientes.
As crianças que escaparam à passagem do tufão Haiyan continuam a precisar de assistência urgente para
sobreviverem às consequências da tempestade. A saúde é especialmente preocupante devido ao impacto do tufão
no abastecimento de água e sistemas de saneamento. As crianças também precisam de espaços seguros e
protegidos onde possam brincar e retomar os seus estudos, enquanto os adultos trabalham na recuperação das
suas casas e das suas actividades habituais.
“À medida que vamos tendo uma imagem mais nítida do impacto desta crise devastadora, não restam dúvidas de
que o número de crianças afectadas é superior ao que se pensava inicialmente,” disse Tomoo Hozumi. “A UNICEF
está a fazer tudo o que é possível para chegar a estas crianças o mais rapidamente possível com bens essenciais,
para proteger a sua saúde, segurança e bem-estar nos dias difíceis que têm pela frente.”

A UNICEF Portugal está a recolher fundos para apoiar a acção humanitária da UNICEF no terreno através da conta:
EMERGÊNCIA FILIPINAS, Millennium BCP, NIB: 0033.0000.00003196208.28
Ou através do site www.unicef.pt
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Sobre a UNICEF
A UNICEF está em 190 países e territórios para ajudar as crianças a sobreviver e a desenvolver-se, desde os primeiros
anos de vida e ao longo da adolescência. A UNICEF, que é o maior fornecedor de vacinas nos países em
desenvolvimento, apoia a saúde e nutrição infantil, o acesso a água potável e saneamento, uma educação básica de
qualidade para todos, rapazes e raparigas, e a protecção das crianças contra a violência, a exploração e a SIDA. A UNICEF
é inteiramente financiada por contribuições voluntárias de particulares, empresas, fundações e governos. Para mais
informações sobre a UNICEF e o seu trabalho por favor visite: www.unicef.pt
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