
GUERRA NA UCRÂNIA
GARANTIR ÁGUA, SANEAMENTO 
E HIGIENE PARA A POPULAÇÃO 
DESALOJADA E AFETADA PELO 
CONFLITO ARMADO

Moldávia, 26 de fevereiro de 2022. A UNICEF 
distribuiu cerca de quatro toneladas de 

produtos básicos de higiene, incluindo fraldas, 
desinfetantes, toalhitas, entre outros.
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A guerra na Ucrânia representa uma ameaça imediata 
e crescente à vida e bem-estar dos 7,5 milhões de 
crianças do país. As necessidades humanitárias 
aumentam, de hora para hora à medida que os 
combates se intensificam e as infraestruturas civis 
são danificadas ou destruídas, impedindo o acesso de 
quem é afetado a bens essenciais como alimentos, água 
potável, combustível, habitações seguras e circulação 
em segurança. As crianças estão a ser feridas, mortas 
e gravemente traumatizadas pela violência à sua 
volta. Estão aterrorizadas, em choque e desesperadas 
por segurança. Ataques com explosivos atingiram 
populações civis — ameaçando ou destruindo os lares 
das crianças, as suas escolas, orfanatos e hospitais.

A 18 de abril, mais de 11 milhões de pessoas tinham 
fugido das suas casas — quase um quarto da 
população total da Ucrânia. Cerca de cinco milhões 
de refugiados, incluindo mais de dois milhões de 
crianças, já atravessaram as fronteiras ocidentais 
para a Europa desde o dia 24 de fevereiro — mais de 
2,7 milhões para a Polónia, 743 000 para a Roménia, 
461 000 para a Hungria, 424 000 para a Moldávia, 337 
000 para a Eslováquia e mais de 350 000 para outros 
países europeus. As mulheres e crianças constituem 
90% da população refugiada. Na Ucrânia, 7,1 milhões 
de pessoas estão internamente deslocadas — uma 
em cada seis pessoas na Ucrânia está deslocada no 
próprio país, incluindo até 2,8 milhões de crianças. 
Movimentos significativos de civis colocaram sob 
pressão os serviços de saneamento e higiene nas 
zonas fronteiriças e nos pontos de receção. Os 
sistemas de saúde estão sobrecarregados e os riscos 
de saúde crescem, incluindo potenciais surtos de 
doenças devido às baixas taxas de vacinação contra 
o sarampo, a poliomielite e a COVID-19 entre a 
população em fuga. As crianças na Ucrânia e aqueles 
que chegam aos países vizinhos também enfrentam 
um risco significativo de separação familiar, violência, 
exploração sexual e tráfico. É imperativo assegurar 
a sua segurança e estabilidade, assim como manter 
um grau de proteção mínimo das crianças e o acesso 
a serviços essenciais em centros de acolhimento por 
toda a região, especialmente para as crianças que não 
estão acompanhadas ou que foram separadas.

ESTIMA-SE QUE 

20 MILHÕES  DE PESSOAS, 

DAS QUAIS  5,3 MILHÕES  SÃO CRIANÇAS, 
NECESSITEM DE ASSISTÊNCIA URGENTE NA UCRÂNIA 
E NOS PAÍSES VIZINHOS.

PRECISAMOS URGENTEMENTE DO SEU APOIO 
A UNICEF LANÇA UM APELO DE 107 MILHÕES DE EUROS PARA REFORÇAR A RESPOSTA ÀS 
NECESSIDADES DE ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE (WASH) E ASSEGURAR QUE 3,7 MILHÕES 
DE PESSOAS TENHAM ACESSO A UMA QUANTIDADE SUFICIENTE DE ÁGUA POTÁVEL.

GUERRA NA UCRÂNIA
GARANTIR ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE PARA A POPULAÇÃO 
DESALOJADA E AFETADA PELO CONFLITO ARMADO

As necessidades de cariz humanitário continuam 
a aumentar rapidamente. As necessidades mais 
prementes incluem serviços de emergência 
médica, medicamentos essenciais, bens e 
equipamentos de saúde, água segura para 
beber e para higiene, abrigo e proteção para os 
desalojados. As crianças na Ucrânia precisam de 
apoio urgente agora.
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A RESPOSTA DA UNICEF

Desde 1997 que a UNICEF protege e promove os direitos das crianças na Ucrânia, focando-se no leste do país onde, nos 
últimos oito anos, trabalhámos com os nossos parceiros em ambos os lados da fronteira. Os nossos programas permitiram 
que as crianças tivessem acesso a cuidados de saúde de qualidade e a educação apropriada conforme as faixas etárias, e que 
beneficiassem de sistemas de proteção direcionados para crianças e serviços de água, saneamento e higiene.

Porém, todas as conquistas alcançadas a muito custo estão sob ameaça grave à medida que a guerra continua a virar as 
vidas das crianças do avesso.

A UNICEF ESTÁ A TRABALHAR, DIA E NOITE, 
PARA EXPANDIR AS ATIVIDADES QUE APOIAM AS 
CRIANÇAS E AS MULHERES AFETADAS PELA GUERRA 
em estreita colaboração com outras agências da União 
Europeia e parceiros humanitários. Desde que o conflito 
armado começou na Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, 
além da combinação com as nossas outras respostas 
programáticas relativamente à saúde, educação, 
nutrição e proteção infantil, a resposta WASH da 
UNICEF proporcionou à população da Ucrânea serviços 
temporários de água e saneamento, distribuiu produtos 
de higiene e de dignidade para as famílias, mulheres e 
crianças; e apoiou a prevenção de doenças infeciosas e a 
promoção da higiene.

Aumentámos rapidamente a equipa, de modo a 
conseguir manter a crescente necessidade da nossa 
capacidade de resposta e estamos a trabalhar na 
incorporação de mais pessoal nos próximos dias 
e semanas. Desde o dia 12 de abril, a Divisão de 
Abastecimento da UNICEF, em Copenhaga, destacou 
162 camiões carregados com 1 660 toneladas de artigos 
humanitários com o objetivo de prestar auxílio às 
crianças e famílias na Ucrânia. 

Dos artigos enviados, 1 005 toneladas, no valor de 6,7 
milhões de euros, foram enviadas dos armazéns da 
UNICEF da Ucrânia para 65 destinatários. Adicionalmente, 
218 toneladas de produtos de assistência humanitária, no 
valor de mais de 950 000 euros, foram transferidas entre 
os armazéns da UNICEF — da Polónia para Lviv ou de Lviv 
para Dnipro — para pré-posicionamento. A pré-posição em 
Dnipro permite-nos alcançar as crianças e as mulheres em 
áreas de difícil acesso, e pessoas em movimento.

Outros artigos WASH, como kits de higiene, cisternas 
de água e produtos químicos de purificação de água 
estão no pipeline, juntamente com medicamentos, 
equipamento médico, artigos de nutrição, roupas de 
inverno, kits recreativos, kits de desenvolvimento da 
primeira infância e kits educativos. A circulação e a 
distribuição dos artigos são uma prioridade, mas está 
fortemente dependente da situação no terreno.

Continuamos a apelar ao compromisso humanitário e 
à generosidade dos nossos parceiros do setor privado 
para que apoiem o nosso trabalho nesta crise em rápido 
desenvolvimento. O seu apoio é valioso e crucial para 
enfrentar a crise atual, e nas semanas, meses e anos 
vindouros, enquanto procuramos apoiar a reconstrução 
de infraestruturas e sistemas fundamentais.

JUNTOS, PODEMOS DAR ASSISTÊNCIA E APOIO 
URGENTES E DE LONGO PRAZO ÀS CRIANÇAS E 
FAMÍLIAS AFETADAS PELA GUERRA NA UCRÂNIA.

Este documento dá uma contextualização dos planos e atividades da UNICEF até agosto de 2022 para a Ucrânia, e até dezembro de 
2022 para os países vizinhos, no que diz respeito à WASH. Contudo, nesta situação de rápido desenvolvimento, é fundamental que 
continuemos atentos e ágeis face às necessidades de mudança no terreno, e os planos podem ser ajustados ou ampliados e o prazo 
alterado conforme necessário.



A RESPOSTA WASH 
NA UCRÂNIA E NOS PAÍSES VIZINHOS 
COM 89 786 MILHÕES DE EUROS 
EM NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO

SITUAÇÃO

A destruição e rutura de infraestruturas essenciais deixaram famílias 
na Ucrânia sem acesso a água potável ou saneamento, especialmente 
aquelas que se abrigam em centros urbanos, correndo o risco de 
contrair problemas de saúde e doenças. Os serviços e infraestruturas 
de abastecimento de água, em particular no leste da Ucrânia, foram 
danificados, deixando mais de um milhão de famílias sem acesso a 
água. Os itens de higiene e de dignidade são escassos, colocando as 
famílias deslocadas em maior risco de saúde.

A RESPOSTA DA UNICEF

A resposta na área da água, saneamento e higiene, gerida pela UNICEF 
opera a nível nacional para recolher informação sobre serviços hídricos 
danificados ou destruídos em zonas de conflito, bem como informação 
sobre as necessidades das pessoas no país, em relação à água, ao 
saneamento e à higiene. A UNICEF mantém um contacto direto com o 
Ministério do Desenvolvimento de Comunidades e Territórios da Ucrânia e 
com o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia (SESU) para identificar 
as necessidades de água e saneamento na sequência dos danos causados 
nas infraestruturas. A UNICEF tem reunido com parceiros para identificar 
as organizações de implementação mais apropriadas e desenvolver as 
intervenções mais eficientes a médio e a longo prazo.
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A 23 de março, na Ucrânia, bacios para 
as crianças, lanternas e sabonetes foram 

entregues num armazém em Lviv. Este é um 
exemplo de uma remessa enviada desde o 

armazém em Lviv. Estas caixas são preparadas 
no armazém humanitário da UNICEF, em 

Copenhaga, Dinamarca, e posteriormente 
enviadas para a Ucrânia, e incluem: artigos 

de higiene, lanternas e apitos, bacios para as 
crianças e geradores a diesel.



A RESPOSTA DA UNICEF

A UNICEF colabora também com parceiros para fornecer artigos de 
emergência essenciais para as pessoas que se encontram na Ucrânia. 
Estamos a trabalhar para restabelecer água potável e infraestruturas de 
saneamento nas comunidades, assim como nas zonas onde as pessoas 
têm procurado abrigo. Em cooperação com as autoridades locais e 
suporte logístico, a UNICEF tem distribuído água engarrafada, kits de 
higiene para famílias e instituições, fraldas para bebés, kits de saúde 
materna e desinfetantes por centros comunitários, unidades de saúde 
e instituições sociais para ajudar famílias em 17 localidades no leste da 
Ucrânia. O maior produtor hidráulico local apoia a resposta WASH da 
UNICEF com doações em espécie de água engarrafada para as zonas 
mais afetadas, incluindo Kharkiv, Dnipro e Chernihiv. Mais de 68 000 
pessoas que vivem em centros comunitários e abrigos temporários 
receberam água potável e artigos de higiene em Donetsk, Luhansk, 
Kharkiv, Dnipro, Kiev e Lviv. Foram instaladas 36 caldeiras de água 
em escolas básicas e 10 000 pessoas em cinco instituições sociais em 
Novoazovsk e Yasynuvata beneficiaram de kits de higiene e reabilitação 
dos serviços WASH. Adicionalmente, mais de 75 000 kits de higiene 
foram organizados e distribuídos por centros coletivos e famílias nas 
áreas afetadas pelo conflito. A UNICEF está a fornecer bens como 
água engarrafada, assim como uma variedade de equipamentos para 
renovar sistemas de abastecimento de água danificados, que estão a 
ser distribuídos por transportes humanitários, às cidades de Mariupol, 
Sumy e Kharkiv. No total, desde o dia 24 de fevereiro, a UNICEF garantiu 
o acesso a água potável e artigos de higiene para 300 834 pessoas nas 
áreas afetadas, através de camiões-cisterna de água, distribuição de 
água engarrafada e dando apoio para a disponibilidade de água em 
centros coletivos de abastecimento.

Como parte do nosso compromisso para apoiar as empresas de água 
nas zonas mais devastadas pelo conflito, a UNICEF está a ajudar na 
aquisição de cerca de 13 toneladas de cloro líquido para purificar 
a água, para a operação semanal do sistema de água de Kharkiv 
Vodokanal. Tal garantirá o acesso a água potável a aproximadamente 
900 000 pessoas, cobrindo a necessidade semanal de cloro do sistema. 
Aquisições adicionais serão feitas conforme as necessidades. Tendo 
em consideração o risco da escalada das hostilidades e o aumento 
da circulação de pessoas no leste da Ucrânia, a UNICEF continua a 
posicionar artigos de emergência WASH em Dnipro. O armazém foi 
reforçado com 2 567 kits WASH e dignidade, 228 650 pensos higiénicos e 
1 500 bidões para a recolha e armazenamento de água. RE
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AS PRINCIPAIS ATIVIDADES NA UCRÂNIA INCLUEM:

// Entregar camiões-cisterna de água ao longo da linha de fronteira, 
onde as infraestruturas estão danificadas devido ao conflito.
// Dar apoio para a reabilitação de instalações e infraestruturas de 
água e saneamento em áreas controladas e não controladas pelo 
governo, instituições e abrigos.
// Fornecer água, saneamento e artigos de higiene às pessoas que 
circulam, incluindo a distribuição de kits de higiene e de dignidade.
// Estabelecer intervenções de saneamento de emergência em 
instituições e abrigos coletivos, incluindo a gestão de resíduos 
sólidos, reparação de estações de tratamento de águas residuais, 
instalação de pontos de lavagem de mãos e abastecimento de 
artigos WASH.
// Garantir a qualidade da água através do fornecimento de produtos 
químicos para o tratamento das águas (cloro e reagentes), apoiando 
os serviços hídricos que atendem às normas nacionais.
// Restaurar o acesso ao saneamento nas principais cidades e 
áreas rurais, através do apoio aos municípios para a reparação de 
emergência dos sistemas de distribuição de água.
// Distribuir materiais de comunicação acerca do uso apropriado de 
água em situações de emergência, incluindo práticas de higiene.

EXEMPLOS DE PREÇOS INDICATIVOS:

// Com 51€ é possível comprar um kit de higiene para as 
necessidades imediatas de uma família (dois adultos e três 
crianças/adolescentes).
// Com 113€ é possível fornecer água potável com 16 000 pastilhas 
de purificação de água.
// Com 204€ é possível ajudar a comprar uma única latrina individual.

OBJETIVO: 

23,57 MILHÕES 
DE PESSOAS COM ACESSO A UMA QUANTIDADE SUFICIENTE DE ÁGUA 
SEGURA PARA CONSUMO E NECESSIDADES DOMÉSTICAS 

1,5 MILHÃO 
DE PESSOAS ALCANÇADAS COM ARTIGOS DE EMERGÊNCIA WASH. RE
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A RESPOSTA WASH NOS PAÍSES 
VIZINHOS: 17,5€ MILHÕES EM 
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO

SITUAÇÃO

A circulação significativa de pessoas colocou sob pressão os serviços 
de higiene e saneamento nas fronteiras e nos centros de acolhimento, 
aumentando o potencial surto de doenças devido à escassa taxa de 
vacinação contra o sarampo, a poliomielite e a COVID-19. À medida 
que as populações circulam pelos países vizinhos, a necessidade 
de água potável, de saneamento e de instalações de higiene é 
importante, especialmente em estações de trânsito, locais de 
alojamento e centros urbanos onde grandes grupos se reúnem.

A RESPOSTA DA UNICEF

A UNICEF vai apoiar a provisão de água potável e saneamento 
adequado, artigos de higiene e de dignidade e medidas de controlo e 
prevenção de infeções em centros de acolhimento, estações de tráfego, 
abrigos e escolas. Mais abaixo está um resumo das ações imediatas da 
UNICEF, em colaboração com parceiros, para fornecer serviços de água, 
saneamento e higiene em alguns países onde os refugiados ucranianos 
chegaram ou transitaram.
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POLÓNIA

ESLOVÁQUIA

ROMÉNIA

MOLDÁVIA

POLÓNIA 

As avaliações das instalações WASH foram realizadas em todas as 
passagens de fronteira e centros de acolhimento associados. Foram 
identificadas lacunas no fornecimento e manutenção dos químicos 
sanitários, bem como a necessidade de chuveiros em centros de 
acolhimento e apoio na gestão de resíduos sólidos. A UNICEF 
explora soluções para resolver os mesmos em coordenação com as 
autoridades municipais locais.

ROMÉNIA 

A UNICEF avalia as necessidades de intervenções sanitárias em 
abrigos e apoia ações de formação sobre prevenção e controlo de 
infeções. Distribuímos 1 000 kits de higiene adquiridos localmente 
e 17 000 folhetos sobre assuntos relacionados com amamentação, 
nutrição e proteção contra infeções.

MOLDÁVIA  

A UNICEF continua a avaliar as necessidades e a coordenar a sua 
resposta com outros intervenientes humanitários dentro do Grupo 
do Setor do Alojamento e Transporte, presidido pelo Ministério 
do Trabalho e da Proteção Social e o ACNUR, como também, 
bilateralmente, a assegurar o acesso a WASH aos refugiados 
ucranianos. A UNICEF continua a fornecer material de saneamento, 
higiene e limpeza aos centros de acolhimento de refugiados, incluindo 
kits de higiene para bebés e crianças. A UNICEF, especificamente, 
forneceu kits para bebés, cobertores, artigos de higiene e dignidade 
a 15 centros de acolhimento de refugiados em Palanca, Calaraseuca e 
Chisinau, alcançando 20 000 pessoas, incluindo 14 000 crianças. Além 
disso, 20 WCs portáteis foram fornecidos a centros de acolhimento 
para os refugiados em Manej, Chisinau, para garantir o acesso a 
instalações sanitárias seguras. À medida que os produtos consumíveis 
são mais necessários e têm de ser constantemente restabelecidos, 
a UNICEF irá prosseguir para a aquisição de artigos de higiene e de 
limpeza, tanto a nível local (conforme disponível) como através de 
aquisições da UNICEF a países vizinhos.
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MOLDÁVIAMOLDÁVIA  

A  situação sobre o afluxo relativamente menor na Bielorrússia pode 
sofrer alterações se a situação de segurança do lado ucraniano 
na fronteira mudar e permitir que as pessoas se mudem para 
a Bielorrússia com relativa segurança. Atualmente, o governo 
bielorrusso pode ir ao encontro das necessidades dos refugiados 
ucranianos, mas a UNICEF, fazendo parte de um Fórum Centro de 
Coordenação de Refugiados interagências, posiciona-se juntamente 
com outras agências das Nações Unidas para apoiar conforme 
necessário, assim que o número de chegadas aumentar. Já demos 
apoio com a garantia de um armazém com bens de assistência 
humanitária, incluindo 2 600 kits de higiene para famílias em 
movimento e 1 000 kits de higiene familiar para famílias em abrigos 
temporários. A aquisição local tem sido económica e rápida, 
especialmente considerando as dificuldades de transporte.

 

OBJETIVO: 

130 000 PESSOAS 
COM ACESSO A UMA QUANTIDADE SUFICIENTE DE ÁGUA SEGURA PARA 
CONSUMO E NECESSIDADES DOMÉSTICAS

1,1 MILHÃO PESSOAS 
ALCANÇADAS COM ARTIGOS DE EMERGÊNCIA 
DE ÁGUA SANEAMENTO E HIGIENE.
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QUADRO DO PLANO DA RESPOSTA 
DO SETOR WASH

EXEMPLOS DE ATIVIDADES-CHAVE (NÃO EXAUSTIVO)1 INDICADORES PAÍS META DA UNICEF
FINANCIAMENTO 

NECESSÁRIO

Fornecer ou melhorar o acesso a água para crianças 
e famílias afetadas pelo conflito em áreas onde o 
abastecimento de água é interrompido: distribuir 
água engarrafada ou transporte de água; e ampliar 
as instalações WASH em espaços de aprendizagem e 
recreação frequentados por crianças refugiadas.

Número de pessoas com 
acesso uma quantidade 
suficiente de água 
potável para consumo 
e necessidades 
domésticas.

Ucrânia 600 000 2 363 619,17€

Moldávia 100 000 283 634,30€

Hungria 50 000 141 817,15€

Polónia 500 000 1 418 171,50€

Restaurar o acesso a água (pelo menos Básico+2) em 
áreas urbanas: apoiar empresas de fornecimento de 
água em reparações de emergência do sistema de 
abastecimento de água (condutas e equipamentos) em 
sistemas centrais.

Ucrânia 2 000 000 7 563 581,36€

Garantir a qualidade da água: fornecer produtos 
químicos para o tratamento da água (cloro e reagentes) 
em apoio aos serviços hídricos, em conformidade com 
os requisitos das normas nacionais.

Ucrânia 1 000 000 2 836 343€

Distribuir kits de higiene e artigos nos terrenos das 
zonas afetadas pelos conflitos, complementado 
com sessões de promoção de higiene em campos 
destinados aos deslocados internos, centros de 
acolhimento e aos postos fronteiriços.

Número de crianças, 
cuidadores e 
comunidades que estão 
cientes de como e onde 
aceder aos serviços 
WASH disponíveis.

As populações afetadas 
têm acesso seguro e 
equitativo, e uso de água 
em quantidade e com 
qualidade suficientes 
para atender às suas 
necessidades domésticas 
e de consumo.

Ucrânia 600 000 7 090 857,52€

Hungria 50 000 94 544,77€

Moldávia 150 000 756 358,14€

Polónia 240 000 1 815 259,53€

Roménia 15 000 283 634,30€

Eslováquia 59 200 485 581,92€

Moldávia 100 000 189 089,53€

Apoiar a disponibilização e manutenção de instalações 
sanitárias nos postos fronteiriços e nos locais de 
acolhimento de refugiados.

As populações afetadas 
têm acesso seguro e uso 
de instalações e serviços 
adequados de água, 
saneamento e higiene, 
incluindo cuidados de 
saúde e instalações 
de aprendizagem para 
crianças.

Ucrânia 540 000 28 363,43€

Polónia 500 000 1 418 171,50€

Hungria 50 000 94 544,77€

Moldávia 100 000 283 634,30€

Roménia 30 000 283 634,30€

Eslováquia 40 000 75 635,81€

Apoiar o reforço de medidas de controlo e de 
prevenção de infeções em zonas frequentadas por um 
grande número de refugiados.

Número de pessoas que 
beneficiam das medidas 
de prevenção e controlo 
de infeções em centros 
de acolhimento de 
refugiados.

Hungria 200 000 151 271,63€

Polónia 2 000 000 1 512 716,27€

Eslováquia 160 000 121 017,30€

1 Nota: Esta é uma lista exemplificativa de atividades-chave.
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RESUMO DAS NECESSIDADES DE FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE EUR €

Ucrânia 89 344 800

Hungria 3 783 600

Moldávia 1 841 700

Polónia 11 731 000

Roménia 822 500

Eslováquia 927 900

WASH noutros países (incluindo a Bulgária, a Bielorrússia, a República Checa e outros) 
e coordenação regional 

801 000

TOTAL 109 252 500

PRECISAMOS URGENTEMENTE DO SEU APOIO 
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO

Atualmente, a UNICEF esforça-se por conseguir 109,2 MILHÕES para garantir que 3,7 MILHÕES 
de pessoas recebem serviços de água, saneamento e higiene na Ucrânia e nos países vizinhos de imediato, nas 
próximas semanas, meses e anos. Com o prolongamento da guerra e o número de refugiados a aumentar, é 
expectável que as necessidades financeiras na resposta WASH aumentem substancialmente.

Trata-se de uma crise altamente complexa e em rápida evolução, com necessidades humanitárias crescentes. 
Recebemos com grande agrado todos os investimentos, uma vez que a UNICEF trabalha, de forma incansável, para 
prestar assistência às crianças e às suas famílias. 

MAS PEDIMOS AOS NOSSOS PARCEIROS QUE FAÇAM AS SUAS DOAÇÕES DA FORMA MAIS FLEXÍVEL POSSÍVEL, 

PERMITINDO, ASSIM, QUE A UNICEF E OS NOSSOS PARCEIROS RESPONDAM DE IMEDIATO E DE FORMA EFICAZ ÀS 

NECESSIDADES PRIMORDIAIS.




