
 

 

 

Comunicado de Imprensa Conjunto 

A União Europeia e a CARE International em Timor-Leste apoiam as famílias a 
recuperarem das cheias 

A CARE International em Timor-Leste (CARE) apoiará o Governo de Timor-Leste no fornecimento de 
alojamento às famílias afetadas pelas inundações de Abril em Timor-Leste através de apoio financeiro de 
100.000 € para assistência técnica de abrigo por parte da União Europeia. 

As inundações de Abril foram as maiores em 50 anos.  Um surto de casos de Covid-19 e as tentativas de 
abrandar a propagação obrigaram as pessoas já vulneráveis em Díli, e em todo o Timor-Leste, para situações 
ainda mais precárias, à medida que tentam encontrar trabalho, manter práticas de higiene e de 
distanciamento. A CARE está a apoiar as famílias que foram afetadas pelas inundações de Abril, 
trabalhando ao lado do Governo de Timor-Leste para fornecer apoio técnico de abrigo a pelo menos 200 
famílias em Díli.       

Este apoio técnico de abrigo inclui a sensibilização para a construção de habitação segura, assegurando a 
inclusão de mulheres, raparigas, e pessoas com deficiência. Isto assegura que todos os que necessitam de 
abrigo serão ouvidos no processo de tomada de decisão, e concentrar-se-ão em identificar e aumentar a sua 
participação significativa na tomada de decisão humanitária para o futuro.  

CARE utilizará a revista Lafaek para chegar a 103.000 lares em zonas rurais e remotas, e a página de 
Facebook Lafaek da CARE para chegar a mais de 137.000 pessoas em zonas urbanas. No total, a CARE 
chegará a centenas de milhares de pessoas com informações sobre a construção de casas seguras. Muitas 
famílias continuam em risco de futuras inundações e deslizamentos de terras e temos orgulho em trabalhar 
com a União Europeia para reduzir a vulnerabilidade dessas famílias a futuras catástrofes através de técnicas 
melhoradas de construção de habitações resistentes . "As mulheres e as crianças têm 14 vezes mais 
probabilidades do que os homens de morrer numa emergência e as suas consequências na região da Ásia-
Pacífico. O enfoque da CARE em trazer as mulheres para o planeamento humanitário reduz ativamente esta 
lacuna". 

O Embaixador da União Europeia em Timor-Leste, Andrew Jacobs, reconheceu que as alterações climáticas 
estão a agravar a degradação ambiental e afirmou que "para além dos perigos naturais cada vez mais 
frequentes e graves que provocam catástrofes, as alterações climáticas e a degradação ambiental estão entre 
as causas profundas dos conflitos, insegurança alimentar e deslocações. Por conseguinte, é uma boa 
iniciativa introduzir atividades como a sensibilização para as inundações e a sensibilização para a 
comunicação dos riscos a membros da comunidade em 13 municípios através da revista educativa Lafaek 
de longa data da CARE, tal como concebida neste programa. 

 

Para mais informações, por favor contate: 

Peter Goodfellow, Country Director, CARE International em Timor-Leste 

 



 

 

 

 

Sobre o programa de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia 

O Departamento de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia (ECHO), através do financiamento desta 
ação, tem como objetivo reconstruir e de forma mais segura para aumentar a resiliência das comunidades 
que enfrentam inundações, deslizamentos de terras e secas recorrentes.  

 

Sobre a CARE International 

A CARE trabalha em todo o mundo para salvar vidas, erradicar a pobreza e alcançar a justiça social. A 
CARE coloca mulheres e raparigas no centro porque sabe que não pode vencer a pobreza enquanto todas 
as pessoas não tiverem direitos e oportunidades iguais. A CARE tem vindo a trabalhar em Timor-Leste 
desde 1994. O trabalho da CARE em Timor-Leste centra-se na resposta humanitária e em projetos de 
desenvolvimento sustentável a longo prazo na agricultura e redução do risco de desastres, educação, saúde 
e nutrição comunitária, saúde sexual reprodutiva e materna, e participação das mulheres e igualdade de 
género.  

 


