
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caros irmãos escutas, 

Depois de uma primeira resposta positiva, perante o desfio de ajudar e contribuir para 
minorar o impacto do ciclone Idai, que assolou uma vasta área em Moçambique desalojando 
milhares de pessoas, apesar de já termos colaborado em várias iniciativas, muito ainda está 
por fazer e muitos milhares vivem ainda em condições muito difíceis e com dificuldade de 
acesso a bens essenciais, conforme vamos vendo diariamente nas imagens que nos 
chegam. 

Como sabem o CNE associou-se à Helpo, uma associação que está em Moçambique há 
mais de 11 anos, tendo em vista ajudar um segmento especifico da população, mulheres 
grávidas e lactantes e crianças até aos 5 anos, através de uma recolha de bens que 
decorreu até dia 6 de abril, e que foram despachados para Moçambique num contentor. 

Entretanto foi possível conseguir enviar um novo contentor, cujo prazo de recolha termina no 
próximo dia 16 de abril. 

Para este novo envio, existirá uma ligeira alteração dos bens a recolher, em virtude das 
quantidades já recolhidas na primeira entrega e devido á avaliação da equipa que está no 
terreno que, entretanto, detetou outras carências a que podemos dar resposta. 

Assim, os bens a ser recolhidos até dia 16 de abril devem ser: 

- Óleo alimentar 

- Azeite 

- Açúcar 

- Sal iodado 

- Feijão e Grão 

- Atum e sardinhas enlatadas  
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- Roupa para crianças até aos 5 anos 

(Os bens devem ser entregues, já separados e, de preferência, encaixotados já por 
grupos de artigos) 

A Helpo, detetou ainda que as comunidades que estão junto á missão estão a viver debaixo 
de sacos de plástico e sem utensílios essenciais, pelo que nos solicitam adicionalmente a 
recolha dos seguintes materiais: 

- Panelas  

- Alguidares 

- Tendas 

  

As recolhas, devem ser entregues nas duas instalações da Helpo, em Lisboa e Porto, até ao 
dia 16 de abril, nos seguintes horários: 

De segunda a sexta: 9h às 13h e das 14h às 17:30 

Sábado dia 13 de abril: 10h às 13h  

Locais: 

Porto – Largo da Estação de Ermesinde, Loja 9 

Lisboa (novo local) – Avenida de Sintra, 421 (Cascais)  

  

Apesar deste ajustamento nos bens a recolher, todos quantos tenham feito a recolha com 
base na listagem anterior podem entregar os bens recolhidos nesta fase, dado que se trata 
de um alinhamento com novas necessidades identificadas, pelo que será sempre bem vido 
todos os contributos já angariados. 

A nossa contribuição pode ainda ser feita de duas outras formas, através da compra das 
insígnias CNE95, insígnia que trabalha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, cuja 
receita reverte integralmente para a Helpo e podem ser adquiridas nos vários DMF´s e no 
DMF online. Ou através de donativos diretamente para a Helpo, cujo IBAN é o seguinte: 
IBAN  PT50 0010 0000 3483 3480 0061 9. 



 

Entretanto a HELPO, criou um blog, onde é possível acompanhar o que é feito diariamente 
pela equipa de Missão que já está no terreno: 
https://helponoapoioamocambiqueidai.home.blog. 

  

Toda a nossa ajuda fará a diferença, vamos dar mais este contributo solidário para com as 
crianças e mães que agora muito necessitam da nossa generosidade. 

Saudações Escutistas 

Sempre Alerta para Servir 
 

 

José Rodrigues 
Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade                                                                                 
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