
RESPI 
RECONSTRUÇÃO E RESILIÊNCIA NAS ESTRUTURAS DE SAÚDE E POPULAÇÃO PÓS-IDAI, NA 

REGIÃO DO DOMBE (MOÇAMBIQUE)
A zona central de Moçambique foi severamente afetada pelo ciclone Idai, que tocou a costa do país a 14 de
março de 2019, tendo provocado danos profundos em vários sectores. O Governo da República de Moçambique
junto de entidades chave, no sentido de coordenar metodologias e esforços, elaborou um documento
denominado Mozambique Cyclone Idai: post disaster needs assessment (PDNA), onde identifica exaustivamente
os danos causados e prioriza as necessidades para a recuperação do país (ex., reabilitação/operacionalização de
fontes de água e de centros de nutrição e saúde).
Meses depois do maior desastre natural da história de Moçambique ter emocionado o mundo, e de continuar a
existir imensas necessidades para recuperar a vida de todos os que perderam tudo em pouco mais de 72 horas,
o Camões, I.P., patrocinado pelo Estado Português e setor privado, abriu um fundo de apoio à recuperação e
reconstrução das regiões afetadas pelos ciclones em Moçambique às ONGD portuguesas, para continuarem a
apoiar a reconstrução do país nas áreas da educação, saúde e segurança alimentar.
Nasce assim o RESPI – Reconstrução e resiliência nas estruturas de saúde e população pós-Idai, na região do
Dombe, liderado pela Helpo em parceria com a TESE, com o foco na saúde nutricional materno-infantil.

Período de execução:

• Fevereiro de 2020 a Janeiro de 
2022

Beneficiários: 
• 13209 habitantes em 9 

reassentamentos
• 1250 mulheres

• 31 ativistas
• 18 profissionais de saúde

Implementadores: 

• Associação Helpo
• TESE - Associação para o 

Desenvolvimento, pela Tecnologia, 
Engenharia, Saúde e Educação

Parceiros: 
• IPMMI – Instituto das Pequenas 

Missionárias de Maria Imaculada
• Direção Provincial de Saúde de 

Manica

Custo do projeto:

• 463.809,00€

Financiador:
Camões - Instituto da Cooperação e 
da Língua, IP

Objetivos Gerais:
• Melhoria da situação de insegurança alimentar aguda e

de desnutrição aguda no distrito de Sussundenga
• Aumento da resiliência das estruturas ao serviço da

população e das pessoas para enfrentar situações de
emergência

Objetivo Específico:
Melhoria do acesso à saúde e do estado nutricional das
mulheres grávidas e lactantes (MGL) e crianças dos 0 aos
59 meses no posto administrativo do Dombe na sequência
do ciclone Idai

Resultados Esperados:

1. Posto de Saúde e Centro de Saúde de Dombe dotados com
sistemas ecológicos e resilientes de aproveitamento dos
recursos

2. Posto de Saúde e Centro de Saúde de Dombe adaptados à
pressão a que estão sujeitos no pós ciclone Idai para o
tratamento da desnutrição em MGL e crianças dos 0 aos 59
meses

3. Revitalizadas e/ou criadas redes de formação e
sensibilização comunitária nas áreas da saúde e segurança
alimentar e nutricional e higiene comunitária

4. Comunidade informada sobre questões relevantes para a
manutenção da higiene comunitária, segurança alimentar e um
bom estado nutricional das MGL e crianças dos 0 aos 59
meses


