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Pelas vítimas das cheias em Timor-Leste

Nos passados dias 3 e 4 de abril, Timor-Leste foi atingido por chuvas torrenciais 

que provocaram cheias e deslizamentos de terras, em resultado da passagem 

do Ciclone Seroja. Até ao momento, há informação de 50 mortos e mais de 7 

mil desalojados na capital Díli. As chuvas intensas e violentas já tinham causado 

problemas em vários municípios do país nos últimos dias, com relatos de casas 

destruídas e outras infraestruturas afetadas, incluindo estradas e pontes.

Num relatório preliminar da Secretaria de Estado da Proteção Civil de Timor-

Leste, refere-se que foram afetadas de forma significativa mais de duas mil 

famílias, com o levantamento e avaliação das necessidades de emergência 

ainda a decorrer em vários locais.

No município de Viqueque, a Proteção Civil tem já identificadas pelo menos 

420 famílias afetadas pelo mau tempo, às quais está a ser canalizado um 

primeiro apoio de emergência.

Em Covalina há registos preliminares de danos que afetam 45 famílias na 

aldeia de Halik, suco Beco, com a avaliação a ser dificultada pela queda de 

uma ponte.
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No município de Baucau, o mau tempo afetou várias famílias em vários sucos 

da região, estando hoje ainda a decorrer mais averiguações dos danos.

Em Manufahi, para além das vítimas mortais, há pelo menos quatro famílias 

afetadas e em Bobonaru há duas famílias que necessitam de apoio humanitário.

Estas são já consideradas as piores cheias que o país conheceu nos últimos anos, 

provocando graves danos humanitários e materiais à população de Timor-Leste, 

merecendo destaque entre a comunidade internacional, saudando-se a pronta 

disponibilização de ajuda humanitária por parte do Governo português, da 

União Europeia e das Nações Unidas.

Assim, reunida em Sessão Plenária, a Assembleia da República manifesta a sua 

solidariedade ao Povo e às Autoridades de Timor-Leste e apresenta a suas 

mais sentidas condolências pelas vítimas das cheias.

Assembleia da República, 27 de abril de 2021
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