COMUNICADO DE IMPRENSA
A União Europeia concede dois milhões de Euros à UNICEF
para responder às necessidades urgentes das crianças refugiadas
e migrantes em trânsito nos Balcãs Ocidentais
SKOPJE /BELGRADO/ BRUXELAS/ GENEBRA, 11 de Novembro de 2015 —
O Departamento de Ajuda Humanitária e Protecção Civil da Comissão Europeia
(ECHO) concedeu dois milhões de Euros ao Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF) para as crianças em trânsito na República da Sérvia e na antiga
República Jugoslava da Macedónia.
Trata-se da primeira contribuição do ECHO à UNICEF para dar resposta ao
movimento de refugiados e migrantes na Europa.
Estes fundos iram ajudar a UNICEF e seus parceiros a ir ao encontro das
necessidades das crianças refugiadas e migrantes que estão a atravessar estes
dois países. O projecto vai proporcionar dois milhões de Euros para prestar
assistência a 170.000 bebés, crianças e mães através de espaços amigos-dascrianças operacionais ininterruptamente (24/7), nos quais as famílias possam
descansar, receber primeiros socorros e bens essenciais para o Inverno tais como
cobertores e vestuário infantil, e para ajudar a impulsionar os sistemas de
protecção infantil. Irá também proporcionar alimentos adequados à idade das
crianças dos 0 aos 24 meses e consultas com as mães sobre o aleitamento
materno e as melhores práticas nutricionais.
"As crianças estão a ser apanhadas no meio desta crise inédita e imprevisível.
Estão em trânsito para uma vida melhor na Europa. Agora, com a aproximação do
Inverno, as suas carências são maiores que nunca. Não podemos desapontá-las,”
afirmou Marie-Pierre Poirier, Coordenadora Especial para a Crise de Refugiados e
Migrantes na Europa. “Esta verba generosa do ECHO vai permitir-nos em grande
medida ajudar a mitigar as condições precárias em que se deslocam.”
***********************************************************************
Acerca da European Commission's Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection
(ECHO)
O departamento de Ajuda Humanitária e Protecção Civil da Comissão Europeia (ECHO) financia operações de
assistência a vítimas de catástrofes naturais e conflitos fora da União Europeia. A ajuda é canalizada de maneira
imparcial, directamente para as vítimas, independentemente da sua raça, grupo étnico, religião, género, idade,
nacionalidade ou filiação política. O ECHO é uma dos principais doadores humanitários da UNICEF. Só em 2014,
o ECHO atribuiu mais de 85.3 milhões de Euros a projectos da UNICEF destinados a apoiar crianças à escala
mundial.
Acerca da UNICEF
A UNICEF promove os direitos e bem-estar de todas as crianças, em tudo o que fazemos. Juntamente com os
nossos parceiros, trabalhamos em 190 países e territórios para traduzir este nosso compromisso em acções
concretas, centrando especialmente os nossos esforços em chegar às crianças mais vulneráveis e marginalizadas,
para o benefício de todas as crianças, em qualquer parte do mundo. Para saber mais, visite www.unicef.pt
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