
 

 
 

Apoio do Governo dos Estados Unidos na resposta à COVID-19 em 

Moçambique  
A partir de 14 de Abril de 2022  

  

Visão Geral: O Governo dos E.U.A. tem prestado apoio desde cedo e de forma contínua 

para reforçar a resiliência de Moçambique à pandemia da COVID-19 através do 

desenvolvimento da parceria de longa data entre ambos os países. Desde Julho de 2021, 

oGoverno dos Estados Unidos investiu mais de 94 milhões de dólares para prevenir, 

testar, detectar e tratar os casos da COVID-19 em Moçambique. Como o maior doador 

para o mecanismo global de vacinas, COVAX, o Governo dos E.U.A. também se 

comprometeu a fornecer, bilateralmente, mil milhões de vacinas aos países mais 

necessitados, incluindo Moçambique. Até à data, o governo dos EUA doou 

bilateralmente aproximadamente, 4.5 milhões de vacinas Johnson & Johnson a 

Moçambique.   

  

O Governo dos E.U.A. continua a avaliar as necessidades humanitárias em Moçambique 

durante a terceira vaga de infecções da COVID-19 e planeia fornecer mais apoio às 

comunidades necessitadas.  Até à data, a assistência do Governo dos Estados Unidos a 

Moçambique no âmbito da COVID-19 inclui:  

  

53.5 Milhões de Dólares em Fundos de Emergência: Desde Abril de 2020, o Governo 

dos E.U.A. tem financiado equipamento, suprimentos, e serviços de emergência para 

responder à pandemia da COVID-19 em Moçambique. O apoio inclui:  

 

● Doação de 50 ventiladores, bem como formação e assistência na sua instalação.  

(Ver comunicado de imprensa)  

● Fornecimento de equipamento, material de laboratório, bem como formação e 

supervisão da utilização do equipamento de protecção individual (EPI).  

https://mz.usembassy.gov/pt/u-s-government-delivers-50-ventilators-to-help-mozambique-battle-covid-19-pt/
https://mz.usembassy.gov/pt/u-s-government-delivers-50-ventilators-to-help-mozambique-battle-covid-19-pt/


● Fornecimento de EPI financiado pelo Departamento de Defesa para hospitais e 

clínicas militares e civis a nível nacional.  

● Instalação de centros de chamadas em 3 províncias e equipas de resposta em 9 

províncias.  

● Criação e divulgação de mensagens de saúde pública sobre a prevenção da 

COVID-19.  

● Reforço do rastreio e triagem de passageiros no Aeroporto Internacional de 

Maputo.  

● Assegurar o fornecimento de água potável segura.  

 

27.1 Milhões de Dólares em Assistência Humanitária: O Governo dos E.U.A. 

concedeu assistência humanitária adicional às Nações Unidas e aos parceiros da 

sociedade civil para ajuda alimentar de emergência, saúde, nutrição, protecção, água, 

saneamento e higiene (WASH) às populações vulneráveis afectadas de forma 

desproporcional pela pandemia da COVID-19 e violência em Cabo Delgado. O apoio 

inclui:  

 

● Prestação de serviços de saúde, protecção e serviços WASH para apoiar as 

medidas de prevenção da COVID-19 entre as pessoas deslocadas internamente e 

as comunidades de acolhimento.  

● Apoiar a produção agrícola, bem como a assistência alimentar e nutricional de 

emergência entre as comunidades de deslocados internos no norte de 

Moçambique.  

● Melhorar o acesso a cuidados de saúde, EPI, serviços de saneamento, e 

instalações de higiene.  

  

4.4 Milhões de Dólares em Financiamento de Reposta Rápida: O Governo dos 

E.U.A. instruiu os seus parceiros de implementação a redireccionar os fundos 

disponíveis para responder rapidamente à pandemia. O apoio inclui:  

 

● Aquisição de suprimentos, incluindo EPI, formação e implementação de medidas 

de preparação clínica e de prevenção de infecções para COVID-19.   

● Instalação de sistemas de informação para vigilância de vírus e resposta do país   

● Desenvolvimento de uma base de dados de produtores e fornecedores nacionais 

de equipamento para COVID-19.  

● Ligação dos produtores agrícolas aos grossistas para proteger as cadeias de 

abastecimento alimentar.  

● Cobertura das carências salariais dos guardas-florestais e guardas, causadas pelas 

restrições turísticas da COVID-19, assegurando a continuidade dos esforços para 

combater o tráfico de animais selvagens.  

  



Assistência Técnica e Capacitação: O Governo dos Estados Unidos disponibilizou uma 

quantidade significativa de pessoal para apoiar os profissionais de saúde do governo 

moçambicano.  Os papéis chave incluem: 

   

● Desenvolvimento da estratégia global, plano operacional, e orçamento para a 

resposta de Moçambique à COVID-19.  

● Financiamento conjunto do fabrico da vacina para COVID-19 baseada na África 

do Sul a ser distribuída aos países africanos através da União Africana e da 

COVAX.  

● Apoio a equipas para a realização de inquéritos de sero-prevalência em várias 

províncias.  

● Formação em unidades de saúde e centros de isolamento da COVID-19.  

● Assistência em testes laboratoriais, vigilância, investigação de casos e rastreio de 

contactos.  

● Coordenação da compra e rastreio de produtos de emergência, tais como kits de 

teste.  

● Financiamento de enfermeiros, médicos, gestores de dados, e pessoal de serviços 

gerais para complementar o pessoal hospitalar existente.  

 


