NOTA DE IMPRENSA
Grave escassez de financiamento põe em risco assistência a 9 milhões
de crianças na Síria e países vizinhos
UNICEF recebeu apenas um quarto dos fundos necessários para as crianças
AMÃ, 16 Junho de 2017 – Os programas apoiados pela UNICEF dirigidos a mais de 9 milhões de crianças
no interior da Síria e países vizinhos estão prestes a ser interrompidos devido a uma grave escassez de
financiamento.
“Neste momento a UNICEF debate-se com a mais grave falta de fundos desde que começámos a
responder à crise síria – uma das maiores operações humanitárias na história da organização,” afirmou
Geert Cappelaere, Director Regional da UNICEF para o Médio Oriente e Norte de África. “As necessidades
humanitárias continuam a aumentar de dia para dia no interior da Síria e nos países vizinhos, e a pressão
sobre as generosas comunidades de acolhimento está a agravar significativamente a sua capacidade para
aguentar.”
A guerra na Síria, que já entrou no sétimo ano e parece sem fim à vista, tornou-se na maior crise
humanitária e de deslocação massiva ao nível mundial desde a II Grande Guerra. No interior da Síria, perto
de 6 milhões de crianças precisam de assistência e mais de 2,5 milhões vivem como refugiadas alémfronteiras. Os países vizinhos, que já tinham um grande número de pessoas vulneráveis, receberam 80
por cento de todos os refugiados da Síria.
Sem uma injecção de financiamento, algumas intervenções cruciais por parte da UNICEF estão em risco
de ser suspensas, com consequências graves para as crianças sírias e para as comunidades de
acolhimento, tais como:
• Fornecimento serviços de água potável e saneamento para 1,2 milhões de crianças que vivem em
campos de deslocados, em acampamentos informais e comunidades de acolhimento,
• Acesso a cuidados de saúde e tratamento de casos de má nutrição para cerca de 5,4 milhões de
crianças, incluindo em zonas de difícil acesso e cercadas no interior da Síria, onde a escassez de
alimentos e de artigos básicos para cuidados pediátricos é muito grande,
• Assistência sob a forma de subsídios às famílias, que estão a contribuir para manter perto de meio
milhão de crianças na escola,
• Distribuição de roupa e cobertores nos meses de Inverno.
“Sem recursos para sobreviver, as famílias no interior da Síria e países vizinhos tornaram-se cada vez
mais dependentes da ajuda internacional. A falta de dinheiro obriga-as a recorrer a medidas extremas
e perigosas para as crianças como o trabalho infantil, o recrutamento para combater e o casamento
precoce. Os esforços para evitar a perda de uma geração podem ser revertidos,” acrescentou
Cappelaere.
Em nome das crianças sírias e das generosas comunidades de acolhimento, a UNICEF apela para que
sejam tomadas medidas urgentes como:
• O fim da guerra na Síria. Enquanto o conflito não terminar, as necessidades humanitárias de
milhões de crianças e famílias continuarão necessariamente a aumentar,
• Prioridade para a protecção das crianças e dos civis no interior da Síria e nos países vizinhos,
• Melhorar a prestação de serviços e infra-estruturas de saúde, educação e água e saneamento nas
comunidades de acolhimento – não apenas mediante concessão de financiamento mas também de
apoio técnico para abranger mais crianças,

• Proporcionar o tão necessário apoio financeiro a organizações que estão no terreno como a
UNICEF para que possam continuar a prestar assistência humanitária no interior da Síria e nos países
vizinhos.
A UNICEF lançou um apelo no montante global de 1,4 mil milhões de dólares para as suas operações
de emergência em 2017 na Síria e nos vizinhos Líbano, Jordânia, Turquia, Iraque e Egipto. Até à data
recebeu menos de 25 por cento dos fundos necessários.
Graças à resposta generosa dos nossos doadores, em 2016 a UNICEF Portugal contribuiu com 610.000
euros para a resposta à crise síria e continua a recolher fundos através das diferentes modalidades
identificadas em http://www.unicef.pt/Crise-Siria_6-anos-conflito/.
MULTIBANCO
Entidade: 20 467
Referências: 777 777 777
Montante: (o que desejar)

Transferência ou depósito bancários
Millennium BCP
NIB 0033 0000 0000 5852 7870 5
IBAN PT50 0033 0000 0000 5852 7870 5

###
Nota:
Resposta da UNICEF no terreno:
No ano passado, graças à contribuição dos governos e de particulares, a UNICEF e parceiros no terreno
puderam apoiar milhões de famílias na Síria e países que acolhem refugiados, nomeadamente:
• Proporcionou água potável a mais de 14 milhões de pessoas no interior da Síria,
• Vacinou mais de 18 milhões de crianças contra a poliomielite,
• Apoiou a escolarização de mais de 4 milhões de crianças,
• Levou a cabo acções de sensibilização sobre os riscos de engenhos de guerra não detonados que
abrangeram 1,8 milhões de crianças,
• Prestou apoio psicossocial especializado a mais de meio milhão de crianças, bem como cuidados
de protecção infantil, incluindo reunificação familiar,
• Ajudou 1,7 milhões de crianças e suas famílias a aceder a cuidados de saúde primários.
Para mais informação sobre a resposta da UNICEF à crise síria, aceda a Hitting Rock Bottom, how 2016
became the worst year for Syria’s children.
Siga a UNICEF Portugal

***
Acerca da UNICEF
A UNICEF promove os direitos e bem-estar de todas as crianças, em tudo o que fazemos. Juntamente com os nossos
parceiros, trabalhamos em 190 países e territórios para traduzir este nosso compromisso em acções concretas,
centrando esforços para chegar às crianças mais vulneráveis e marginalizadas, para o benefício de todas as crianças, em
qualquer parte do mundo. Para saber mais, visite www.unicef.pt
Para mais informação, é favor contactar:
- Rita Rolin, UNICEF Portugal, Tel:21 317 75 00, rrolin@unicef.pt
- Juliette Touma, Escritório Regiona UNICEF Amã, Tel:+962798674628, jtouma@unicef.org
- Tamara Kummer, Escritório Regional UNICEF Amã, Tel:+962797588550, tkummer@unicef.org

