
 

 

APELO “Nenhum homem é forasteiro” 

 

O número dos refugiados e dos deslocados internos no mundo está a aumentar, principalmente 

devido aos conflitos e às mudanças climáticas. Mais da metade dos refugiados (80 milhões) são 

deslocados internamente nos seus países, mais de 45 milhões. 

Moçambique, graças à estabilidade que a paz trouxe em 1992, tornou-se um país de acolhimento 

para muitos refugiados, especialmente da Região dos Grandes Lagos e do Corno de África, que ao 

longo do tempo se integraram na sociedade.  

Nos últimos anos, porém, o país tem visto crescer o drama das pessoas deslocadas internamente. Os 

ciclones Idai e Kenneth e as inundações de 2019 levaram à criação de muitos centros de 

reassentamento onde milhares de pessoas vivem em condições precárias. 

Os ataques no norte de Moçambique estão a causar a deslocação de milhares de pessoas que fogem 

da violência, obrigadas a abandonar as suas casas e as suas terras.  

São refugiados ambientais, vítimas das mudanças climáticas e deslocados que foram vítimas da 

brutalidade dos ataques a que estão sujeitos desde 2017. A situação deles é verdadeiramente 

dramática: perderam as suas casas e os seus empregos, têm falta de comida, mantas, esteiras para 

dormir e, apesar da pandemia, têm de partilhar espaços apertados. A sobrevivência deles depende 

da ajuda e da solidariedade.  

A Comunidade de Sant'Egidio desde sempre tomou a peito a situação dos refugiados no mundo e 

em Moçambique. 

Impelida pelo encontro directo com os refugiados no campo de Maratane em Nampula, com os 

deslocados do norte e centro de Moçambique, a Comunidade de Sant'Egidio lança um apelo para 

que o drama, muitas vezes invisível destas realidades, exasperado pela crise mundial da pandemia, 

não fique esquecido. 

Não deixemos ninguém sozinho! Deslocados e refugiados precisam de ajuda 

alimentar, produtos de higiene, mantas, esteiras.  

Apoie o empenho de Sant'Egidio, doando a sua contribuição: 

Comunidade Santo Egidio – NIB 000100000048552118257  

Contactos:   843003762 

e-mail: mocambique@santegidio.org 

 


