
APOIO À RESPOSTA À EMERGÊNCIA NUTRICIONAL NOS DISTRITOS DE MECUFI E METUGE, NA 
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO (MOÇAMBIQUE)

Os ataques armados no extremo norte da província de Cabo Delgado, iniciados em Outubro de 2017, levaram a uma onda de
deslocados internos. Devido ao agravamento do conflito, da insegurança e da violência, a situação humanitária na região
deteriorou-se profundamente e o número de deslocados internos aumentou consideravelmente, na sua maioria crianças. Na
região, mais de 54.000 crianças sofrem de desnutrição aguda e estima-se que cerca de 75.000 crianças de 6 a 59 meses
podem sofrer de desnutrição aguda nos próximos 12 meses e necessitar de assistência urgente.

O Plano de Resposta Humanitária (PHR) 2021 centraliza as suas intervenções nas três províncias do norte mais afetadas por
conflitos, violência, insegurança e deslocações populacionais: Cabo Delgado, Niassa e Nampula, onde os parceiros humanitários
implementarão respostas multissetoriais às pessoas deslocadas pela violência e comunidades de acolhimento vulneráveis que
necessitam de proteção, segurança alimentar, apoio nutricional, acesso a água potável, cuidados de saúde, educação e abrigo.

Todo este contexto justifica a necessidade de intensificar as intervenções no domínio da segurança alimentar e nutricional em
Cabo Delgado pois este projeto visa, através do reforço dos serviços distritais de saúde, facilitar o seu acesso às populações
mais vulneráveis.

Período de execução previsto:

• Janeiro de 2022 a Março de 2022

Beneficiários: 
• 10 comunidades dos distritos de 

Mecufi e Metuge
• 3 614 crianças<5 anos
• 1 850 mulheres grávidas e lactantes

• 10 APEs
• 10 Ativistas
• 20 Técnicos de saúde

Implementadores: 
• Associação Helpo

Parceiros: 
• Direção Provincial de Saúde de Cabo 

Delgado

Custo do projeto:

• 50.305,00€

Financiador:
• UNICEF

Objetivos Gerais:

• Contribuir para resolver a situação de saúde humanitária
em 2 distritos de Cabo Delgado, Metuge e Mecufi;

• Assegurar o acesso a serviços de ambulatório nutricional
de qualidade e serviços comunitários às crianças
subnutridas menores de 5 anos, através do reforço da
prestação de serviços de saúde e nutrição,
nomeadamente das Brigadas Móveis Integradas (BMI);

• Criação de 3 postos de rastreio nutricional nas
comunidades.

Objetivo Específico:
Melhoria do acesso à saúde e do estado nutricional das crianças
dos 0 aos 5 anos, mulheres grávidas e lactantes (MGL) e das
comunidades dos distritos de Mecufi e Metuge.

Resultados Esperados:

1. Contribuir para que as crianças desnutridas com menos de 5 anos
e as MGL tenham acesso a serviços de ambulatório nutricional de
qualidade e a serviços comunitários nos distritos.
2. Reduzir o nº de crianças com desnutrição aguda nas comunidades,
através da implementação e/ou reforço da TDC.
3. Através do apoio técnico ao pessoal das BMI dos dois distritos,
garantir que as atividades em ambulatório da TDC estejam a
funcionar corretamente.
4. Ter um maior nº de agentes comunitários (APEs – Agentes
Polivalentes Elementar e Ativistas) capacitados para garantir que as
atividades comunitárias da TDC (incluindo o rastreio nutricional)
sejam devidamente criadas e de acordo com o protocolo.
5. Prevenir as formas graves de desnutrição através da identificação
precoce dos casos de desnutrição, tratamento e referência aos
centros de saúde.

.


