NOTA DE IMPRENSA
A UNICEF responde aos deslizamentos de terra na Serra Leoa que provocaram a
morte de mais de 100 crianças
FREETOWN/DAKAR/NOVA IORQUE, 17 de Agosto de 2017 – a UNICEF está no terreno a responder às
necessidades urgentes das famílias deslocadas devido às inundações e deslizamentos de terras na capital
da Serra Leoa, Freetown, que já provocaram a morte a várias centenas de pessoas, incluindo pelo menos
109 crianças, de acordo com fontes do governo. É de prever que o número de mortes aumente, pois há
mais de 600 pessoas desaparecidas, incluindo muitas crianças.
"A escala dos prejuízos não tem precedentes", disse o representante da UNICEF, Hamid El-Bashir Ibrahim.
"As crianças ficaram sem casa, vulneráveis e atemorizadas. Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso
alcance para as proteger de doenças e da exploração".
Desde segunda-feira, quando a catástrofe atingiu o país, na sequência do pedido de apoio por parte do
governo, as equipas da UNICEF têm estado a responder às necessidades das crianças e famílias afectadas,
nomeadamente fornecendo água potável, saneamento e vários artigos de primeira necessidade, incluindo
medicamentos, tendas e luvas. A UNICEF está também a prestar apoio psicológico às pessoas
traumatizadas pelo desastre.
Devido à contaminação de muitas fontes de água e aos danos provocados nas redes de abastecimento,
estão a ser instalados tanques de armazenamento de água para abastecer os deslocados. A UNICEF está
a trabalhar com o Ministério da Saúde e Saneamento e vários parceiros para prevenir a propagação de
doenças transmitidas pela água.
O Governo da Serra Leoa tem liderado a resposta nas 13 comunidades afectadas – sendo a zona de Regent
a mais afectada onde um enorme deslizamento de terra arrasou um grande número de casas. O Serviço
Nacional de Segurança da Serra Leoa estima que mais de 3.000 pessoas tenham perdido as suas casas.
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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
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