
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caros Irmãos Escutas, 

  
Passados todos estes dias, as imagens que continuamos a receber de Moçambique continuam a ser marcantes, 
pelo sofrimento e situação de extrema carência de uma vasta população atingida pelo ciclone Idai. 
 
Como sabem, decorre a campanha de recolha de bens, a serem entregues á HELPO nos seus dois pontos de 
recolha em Lisboa e Porto, até ao próximo dia 6 de abril, no âmbito de uma parceria já existente entre o CNE e a 
HELPO, que realiza o seu trabalho de apoio em Moçambique, em particular com um segmento específico e 
muito fragilizado nesta catástrofe, mulheres grávidas, lactantes e crianças até aos 5 anos, na área da 
desnutrição e complicações associadas. 
 
Por forma a organizar e planear as entregas do material recolhido, de acordo com as disponibilidades da HELPO 
e por forma a facilitar a expedição dos bens, solicitamos que: 
 

1 – As entregas sejam efetuadas nos dois pontos de recolha da HELPO, em Lisboa (Rua de Catarina 
Eufémia, 167ª Fontainhas, Cascais) e no Porto (Largo da Estação de Ermesinde, Loja 9, das 9h às 13h 
e das 14h às 17h30 durante os dias da semana; 
 
2 – No dia 6 de abril, sábado, excecionalmente e apenas para as entregas do CNE, os dois pontos de 
recolha estarão abertos das 10h às 12h; 
 
3 – Os bens devem ser entregues, já separados e de preferência encaixotados por grupos de artigos; 
 
4 – Solicita-se ainda que todas as entregas sejam comunicadas por email para geral@escutismo.pt, 
indicando o dia e hora prevista para a entrega e a dimensão aproximada dos artigos a entregar (peso e 
número de caixotes), de forma a podermos articular com a HELPO e eles mais facilmente poderem gerir 
o espaço e prever a melhor acomodação e escoamento.  

 
É ainda possível contribuir através da aquisição da insígnia CNE95, insígnia que trabalha a concretização dos 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, dado que a totalidade da margem de venda das insígnias reverte 
integralmente para a HELPO (insígnia à venda em todos os DMF’s e no DMF Online). 
 
Os apoios financeiros, com a entrega de donativos, podem ser feitos para o IBAN PT50 0010 0000 3483 3480 
0061 9, essenciais para suportar a operação logística de expedição dos bens e manutenção da Missão por 6 

meses no terreno. 
 

Devido ao sucesso registado na adesão na recolha de bens, a HELPO vai organizar a expedição de um segundo 
contentor, pelo que, quem não conseguir fazer a entrega dos bens até ao dia 6 de abril, pode fazê-lo, nos locais 
e horários indicados, durante os dias de semana até dia 16 de abril. 
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Entretanto a HELPO, criou um blog, onde é possível acompanhar o que é feito diariamente pela equipa da 
Missão que já está no terreno: https://helponoapoioamocambiqueidai.home.blog. 
 
 
A nossa ajuda pode fazer a diferença, onde mais é preciso neste momento, podemos com os nossos contributos 
alavancar e potenciar a ação da HELPO no terreno, a acolher e acompanhar mais crianças e mães, em situação 
de carência. 
 

Saudações escutistas 

 

José Rodrigues 

 

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade                                                                                 
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