
TIMOR PRECISA DE NÓS!

Este ano, a Páscoa foi vivida em Timor-Leste debaixo de chuvas torrenciais que deixaram um
rastro de destruição por todo o país. Estão confirmadas 34 mortes, a maioria das quais em
Dili,  mais  de  7000  desalojados  e  perdas  materiais  avultadas  que  não  podem  ainda  ser
contabilizadas. 

A comunicação social portuguesa deu conta desta catástrofe, com imagens bem reveladoras do
nível  de  destruição  que  atingiu  o  país.  Já  das  redes  sociais  chegam-nos  notícias  de  uma
enorme diversidade de iniciativas que partem da própria comunidade timorense, num
esforço de fazer frente à situação de emergência que se vive em Timor-Leste.

Mesmo com a distância que nos separa, podemos contribuir quer para apoiar a distribuição de
bens  de  primeira  necessidade  às  populações  mais  necessitadas,  quer  para  iniciativas
apontadas à reconstrução do muito que se perdeu. 

Aqui deixamos uma  lista (que não é exaustiva e que construímos com base na informação
disponível nas redes sociais e nos nossos contactos institucionais) de entidades/pessoas que
estão a assumir diferentes iniciativas de recolha de fundos. Sempre que possível, associámos
aos dados bancários alguma informação de contexto da própria iniciativa.

Help feed flood victims in Timor-Leste:
https://gofund.me/bfa97c54 

Os fundos recolhidos através da plataforma online “Gofundme” são canalizados por um grupo de jovens
timorenses para diferentes atores no sentido de produzir e distribuir refeições a todas as pessoas que em
Dili  delas necessitem. São várias as pessoas que dão a cara por este grupo, nomeadamente a Berta
Antonieta  Tilman  Pereira  e  a  Sonia  Simoes,  com  o  apoio  do  Flavio  (Vito)  Simoes.  Na  produção  e
distribuição dos alimentos estão os restaurantes  Dilicious Timor e Uma Lafatik assim como a Fundação
Haburas. 

Na  primeira  imagem  podemos  ver
como está organizada a distribuição
de  alimentos  aos  locais  de
alojamento  temporário  da
população. 

Para  além  das  equipas  das  3 instituições  envolvidas,  o  grupo
mobilizou um grande número de jovens voluntários, como estes que
vemos na imagem ao lado. Aqui produzem-se caixas de papel para
substituir  a  “tradicional”  esferovite,  pondo  em  prática  uma
preocupação ambiental mesmo em tempos de emergência.

Relato do Dilicious Timor no final do dia 7 de abril:
“An update to our kind donors and solidarity fellows; 
Total of 4622 meals delivered to those in need.  2600 meals for brunch include two new posts such as
HNGV Covid protection unit and laboratory medical team 400 meals, PNTL HQ 300 meals, and chicken
porridge for kids under 7 years old 600-700 kids (meals) to tasi tolu and dom Bosco. This also include
family package pick ups and students showed up to get a single meal.
Dinner Service served 2022 meals for 38 affected families and 6 concentration centers. We will still cook 
until this Friday at 9pm. 

https://gofund.me/bfa97c54
https://www.facebook.com/DiliciousTimor/?__cft__[0]=AZXb5ilBoiEmkREh4j1lI0xkjtt41awAw0M_rogjElwAPQuXcxUJJsB6rfJVxX7d5PJ__EAcaMjzC2MDIt6LP1oyzularaqfbYIJhq8rPBfhZO7ntdL2jXHwtlpcb8UMReP38OGZcxsEJwI3OTLIQlknmE0yqmCqHurlCYn1YCZHbpMxvGl8RyXwAnzjSNcymVs&__tn__=kK-R


Obrigadu maluk sira”

Mais informação: https://www.facebook.com/antonieta.berta ; https://www.facebook.com/Posko-
Solidaridade-Haburas-113487900840306 ; https://www.facebook.com/umalafatiktl ; 
https://www.facebook.com/DiliciousTimor

Ajuda às Vítimas das Inundações em 
Timor-Leste: https://gofund.me/45cebdd0 

A Abut Timor em parceria com os  Loriku Adventure / LOAD e o  Movimentu Solidariedade Fó Liman ba
Malu, estão já a distribuir bens de primeira necessidade às comunidades e a preparar-se para contribuir
para a fase de reconstrução, nomeadamente das habitações perdidas. As caras desta campanha têm sido
a Dulce e o Nelson Turquel, que podemos ouvir numa entrevista concedida ao Observador, aqui.

Para além do espaço na plataforma Gofundme, criado com o apoio de Joana Franco, da Cooperativa Ecos
(Faro, Portugal) esta iniciativa tem também uma conta aberta no BNU em Dili:

AJUDE a AJUDAR ou AJUDA AMI AJUDA SIRA
Banco BNU
Nome da Conta: Maria Dulce Caldeira Felicio Turquel
IBAN: TL38 0020 0165 12321000162
SWIFT CODE: CGDITLDI

Os donativos em espécie estão a ser recebidos diretamente na sede logística da iniciativa, em DELTA2
(Dili):  comida/água/roupa/sapatos/brinquedos/produtos  de  limpeza/produtos  de  higiene/material  de
construção.

Relato de 7 de abril:
“Caros amigos, 
Em  nome  de  todos,  agradecemos  de
coração  aos  amigos,  conhecidos,
desconhecidos  e  anónimos  que  nos
continuam  a  dar  a  mão  e  ânimo  para
continuarmos. 
Sabemos que  a  preocupação de  todos  os
que apoiam, sobretudo à distância, é que os donativos que fazem cheguem mesmo aos que
mais  precisam.  E,  por  isso,  diariamente,  deixo-vos  aqui  um pequeno apanhado de como
vamos gerindo o que nos chega.
Hoje  as  doações  cresceram na  nossa  conta  e,  em breve,  poderemos  adquirir  mais  bens
essenciais.
- Parte dos alimentos e produtos de higiene, que recebemos hoje e ontem, foram entregues a
30 famílias em Tasi Tolu BTN 3, mas o caminho, desta vez, fez-se de barco.
-  O  coordenador  do  nosso  movimento  foi  chamado  a  apoiar  a  organização  da  gestão  e
distribuição de bens em algumas zonas da cidade, de forma a garantir que o apoio chega a
quem mais precisa.
- Oferecemos um pequeno tanque de água a um dos campos de desalojados.
- A polícia pediu-nos apoio numa operação de resgate de uma idosa doente.
- Ao início da noite foi ainda necessário apoiarmos a entrega de jantares a um local com
vários desalojados.
- No nosso centro, organizámos a roupa oferecida e apoiámos diretamente algumas pessoas
que vieram pedir-nos alimentos.
À  lista  de  necessidades,  que  já  divulgámos,  acrescentamos  redes  mosquiteiras,
extraordinariamente importantes, além do repelente, de forma a evitarmos a propagação de
mais doenças como a dengue. 
Ajudem-nos a ajudar! ”

https://observador.pt/programas/zoom/timor-leste-neste-momento-falta-nos-tudo/
https://gofund.me/45cebdd0
https://www.facebook.com/groups/929203890849234/?__cft__[0]=AZXhObrLRNwcajswQVOuTf0wgFnrAcg68vZv6GiwVVB-j1A2LtDQJImKqxPCNDzFWY6tvYThz4a1GRR9x45cHUXZEH65SJ1ELuyvZP-9tgxXjqFTPOvKFK3LBieGZYwnZR-_VaJ5TmuzLagFOfCTK6T0wmnnTUm3Jse3OPR1WtTh3pd6sS6OkUt-oXyohBxbI5wzBUf_a0sGQa-IK2aVm0LHiX9e1iy7lIKAaTcFUbyAn5LC3xyuk7ONdOe1c-pWHNg&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/groups/929203890849234/?__cft__[0]=AZXhObrLRNwcajswQVOuTf0wgFnrAcg68vZv6GiwVVB-j1A2LtDQJImKqxPCNDzFWY6tvYThz4a1GRR9x45cHUXZEH65SJ1ELuyvZP-9tgxXjqFTPOvKFK3LBieGZYwnZR-_VaJ5TmuzLagFOfCTK6T0wmnnTUm3Jse3OPR1WtTh3pd6sS6OkUt-oXyohBxbI5wzBUf_a0sGQa-IK2aVm0LHiX9e1iy7lIKAaTcFUbyAn5LC3xyuk7ONdOe1c-pWHNg&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/groups/465888846758027/user/100063526334586/?__cft__[0]=AZXhObrLRNwcajswQVOuTf0wgFnrAcg68vZv6GiwVVB-j1A2LtDQJImKqxPCNDzFWY6tvYThz4a1GRR9x45cHUXZEH65SJ1ELuyvZP-9tgxXjqFTPOvKFK3LBieGZYwnZR-_VaJ5TmuzLagFOfCTK6T0wmnnTUm3Jse3OPR1WtTh3pd6sS6OkUt-oXyohBxbI5wzBUf_a0sGQa-IK2aVm0LHiX9e1iy7lIKAaTcFUbyAn5LC3xyuk7ONdOe1c-pWHNg&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/groups/465888846758027/user/100004797520938/?__cft__[0]=AZXhObrLRNwcajswQVOuTf0wgFnrAcg68vZv6GiwVVB-j1A2LtDQJImKqxPCNDzFWY6tvYThz4a1GRR9x45cHUXZEH65SJ1ELuyvZP-9tgxXjqFTPOvKFK3LBieGZYwnZR-_VaJ5TmuzLagFOfCTK6T0wmnnTUm3Jse3OPR1WtTh3pd6sS6OkUt-oXyohBxbI5wzBUf_a0sGQa-IK2aVm0LHiX9e1iy7lIKAaTcFUbyAn5LC3xyuk7ONdOe1c-pWHNg&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/DiliciousTimor
https://www.facebook.com/umalafatiktl
https://www.facebook.com/Posko-Solidaridade-Haburas-113487900840306
https://www.facebook.com/Posko-Solidaridade-Haburas-113487900840306
https://www.facebook.com/antonieta.berta


Mais informação: https://www.facebook.com/dulce.turquel ; 
https://www.facebook.com/nelson.turquel.1; 
https://www.facebook.com/lorikuadventuretimorleste ; https://www.facebook.com/abut.timor

Help Pro-Ema provide food to flood-
affected Dili: https://gofund.me/e06316ad 

A PRO-EMA Restaurante-Escola, dirigido pela  Simone Assis, está a angariar fundos para cozinhar para

pessoas deslocadas em Díli.

Relato de 7 de abril:
Obrigado  a  todos  por  seu  apoio  generoso.  Na  terça-feira  (6  de  abril),  a  Pro-Ema  pôde
contribuir com o seguinte para a rede de pessoas no terreno que atendem às necessidades
dos afetados:
- Café da manhã para 550 pessoas;
- 3.300 refeições entregues em 4 locais (todas com frutas);
- 28 cestas básicas distribuídas para 28 famílias que perderam tudo na enchente;
- 2 doações especiais para 2 abrigos de ONGs;
- 10 colchões e cobertores para gestantes abrigadas em um centro para famílias deslocadas;
- 2500 máscaras doadas;
- 12 caixas de água potável;
- mais ou menos 100 kg de fruta do dragão
Muito mais do que a meta de 2.000 refeições, graças em parte ao seu apoio!

Hoje,  a  Fraser  deu  US  $  5.000  adicionais  desta  campanha  GoFundMe  para  a  Pro-Ema.
Simone  e  a  equipe  de  funcionários  e  voluntários  da  Pro-Ema  dizem  que  ainda  podem
absorver mais dinheiro em seus esforços de resposta, portanto, continuem a compartilhar
isso com suas redes. Obrigado novamente.

Para  além  deste  espaço  na  plataforma  Gofundme,  criado  com  o  apoio  de   Lyn  Goff,  a
organização recebe donativos através da sua conta bancária:

Nome da Conta: Associacao PRO-EMA
Conta #: 601-00-0087427-4
Morada: Pt. Bank Mandiri, Dili Branch
Swift Code: BMRIIDJA
IBAN: TL38 00506010 0008 7427 460
O Swift code é de Jakarta, dinheiro chegará à conta de Dili em 3 dias

Helping Díli Flood Victims: 
https://gofund.me/dd212b79 

Esta iniciativa de angariação de fundos, organizada por Rosa Horta Carrascalão, propõe-se entregar os
fundos obtidos ao escritório do Pŕmio Nobel da Paz José Ramos Horta. Parte deste fundo será entregue
para gestão do Padre Locatelli, em Baucau, e das Irmãs Canossianas em Becora (Dili), que estão já a
acolher grupos de desalojados nas suas instalações.

https://gofund.me/dd212b79
https://gofund.me/e06316ad
https://www.facebook.com/joselevi.simone?__cft__[0]=AZXb_Q_ZDAijG2eXcdyZBhBS7ma5xcY7AMv6DjMhq6SUoqSgbLKnK1d4CXbyZ1r9qCIUouVissCAp6xFBNE3I5LiA43iPSn-xt2FX-IfPa8s3EjdAIj0c_U-7LeRL69K-i6_XVIVMufUo6OEWzSO2yB_Z5oqxxsBqJknL7FXzGKhHQ&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/abut.timor
https://www.facebook.com/lorikuadventuretimorleste
https://www.facebook.com/nelson.turquel.1
https://www.facebook.com/dulce.turquel


Timor-Leste Easter Floods Disaster
Relief: 

https://www.gofundme.com/f/timorleste-easter-floods-disaster-relief?
utm_source=customer&utm_medium=copy_link_all&utm_campaign=p_cp+share-sheet  

A iniciativa foi criada por Michael Stone e Gary Stone em beneficio da Veterans Care Association Inc,
organização australiana. Os fundos recolhidos vão ser canalizados para as vítimas das cheias através de
duas organizações parceiras:  Australia/Timor-Leste Veterans Friendship Association, e a  ONG SABEH
com uma intervenção especializada na área da saúde.

Relato de 7 de abril:
Dear friends,
Thank you for your incredible generosity, solidarity and love in supporting our brothers and sisters in Timor-
Leste. This afternoon we have dispatched $40,794.13 / USD$30,000.00 to Timor-Leste. Your donations are
enabling immediate action on the ground to save lives, provide hope and restore dignity to thousands of
vulnerable people, our friends and family. Your compassion has been received with overwhelming thanks
and love.

Our great friends the Timorese veterans will be putting this into action asap to support the greatest needs
as per the update below. US$10,000.00 of this allocation will  go straight to local  medical  NGO Sabeh
(http://saudebaemahotu.org/) with the expertise and medical staff to provide immediate care to the sick and
preventative health. We will report on specifics with photos and reports as time allows.

http://saudebaemahotu.org/
https://www.gofundme.com/f/timorleste-easter-floods-disaster-relief?utm_source=customer&utm_medium=copy_link_all&utm_campaign=p_cp+share-sheet
https://www.gofundme.com/f/timorleste-easter-floods-disaster-relief?utm_source=customer&utm_medium=copy_link_all&utm_campaign=p_cp+share-sheet
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