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Overview: The U.S. Government has delivered early and ongoing support to strengthen Mozambique’s 

resilience to the COVID-19 pandemic through building on the longstanding partnership between both 

countries.  As of September 2021, the U.S. Government has invested more than $62.5 million to 

prevent, test, trace, and treat COVID-19 cases in Mozambique.  As the largest donor to the global 

vaccine facility, COVAX, the U.S. Government also committed to bi-laterally providing one billion 

vaccines to countries most in need, including Mozambique.  To date, the U.S. government has bi-

laterally donated 638,400 Johnson and Johnson vaccines to Mozambique.  

 

The U.S. Government continues to assess humanitarian needs in Mozambique during the third wave of 

COVID-19 infections and plans to provide further support to communities in need.  To date, COVID-

19 assistance from the U.S. Government to Mozambique includes: 

 

$31.4 Million in Emergency Funding: Since April 2020, the U.S. Government has funded emergency 

equipment, supplies, and services to respond to the COVID-19 pandemic in Mozambique. The support 

includes: 

● Donating 50 ventilators, along with training and assistance on their deployment.  (See press release) 

● Providing equipment, laboratory supplies, and training and supervision of personal protection 

equipment (PPE) use. 

● Supplying Department of Defense-funded PPE for military and civilian hospitals and clinics 

nationwide. 

● Setting up call centers in 3 provinces and response teams in 9 provinces. 

● Creating and disseminating public health messages on COVID-19 prevention. 

● Strengthening passenger screening and tracking at Maputo International Airport. 

● Ensuring the provision of safe drinking water. 

 

$27.1 Million in Humanitarian Assistance: The U.S. Government allocated additional humanitarian 

assistance to UN and civil society partners for emergency food, health, nutrition, protection, and water, 

sanitation, and hygiene (WASH) assistance to vulnerable populations disproportionately affected by 

the COVID-19 pandemic and violence in Cabo Delgado. The support includes: 

● Providing health, protection, and WASH services to support COVID-19 prevention measures 

among internally displaced persons (IDPs) and host communities. 

● Supporting agricultural production and emergency food and nutrition assistance among IDP 

communities in northern Mozambique. 

● Improving access to health care, PPE, sanitation services, and hygiene facilities. 

● Provide live-saving multisectoral response and Covid-19 prevention and mitigation assistance for 

Mozambicans who are displaced or hosting those who are displaced. 

 

$4 Million in Quick-Response Funding: The U.S. Government instructed its implementing partners 

to redirect available funding to quickly respond to the pandemic. The support includes: 

● Purchasing supplies, including PPE, and training and implementation of clinical preparedness and 

infection prevention measures for COVID-19. 

● Setting up information systems for virus surveillance and country response  

● Developing a database of domestic producers and suppliers of COVID-19 equipment. 

● Connecting agricultural producers to wholesalers to protect food supply chains. 

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


 

● Covering shortfalls in salaries for park rangers and guards, caused by COVID-19 tourism 

restrictions, ensuring continuity of efforts to counter wildlife trafficking. 

 

Technical Assistance and Capacity-Building: The U.S. Government has provided a significant 

amount of staff to support Mozambican government health professionals.  Key roles include:  

● Developing the overall strategy, operational plan, and budget for Mozambique’s COVID-19 

response. 

● Jointly financing the South Africa-based COVID-19 vaccine manufacturing to be distributed to 

African countries via the African Union and COVAX. 

● Supporting teams for seroprevalence surveys in various provinces. 

● Training at health facilities and COVID-19 isolation centers. 

● Assisting laboratory testing, surveillance, case investigation, and contact tracing. 

● Coordinating the purchase and tracking of emergency commodities such as test kits. 

● Funding nurses, physicians, data managers, and general service personnel to supplement existing 

hospital staff.  

  



 

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

A partir de 23 de Setembro de 2021 

 

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

resistência de Moçambique à pandemia da COVID-19 através do desenvolvimento da parceria de longa 

data entre ambos os países. Desde Setembro de 2021, o Governo dos Estados Unidos investiu mais de 

62.5 milhões de dólares para prevenir, testar, detectar e tratar os casos da COVID-19 em Moçambique.  

Como o maior doador para a instalação 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 638.400 vacinas Johnson e Johnson 

a Moçambique. 

 

O Governo dos EUA 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 da COVID-19 do Governo dos Estados Unidos a Moçambique inclui: 

 

31,4 Milhões de Dólares em Fundos de Emergência: Desde Abril de 2020, o Governo dos EUA 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). 

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

e civis a nível nacional. 

● Criação 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. 

● Garantia do fornecimento de água potável segura. 

 

27,1 Milhões de Dólares em Assistência Humanitária: O Governo dos EUA 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 e violência da COVID-19 em Cabo 

Delgado. O apoio inclui: 

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

COVID-19 entre as pessoas deslocadas internamente (PDI) 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 estruturas de higiene. 

● Fornecer uma resposta multi-sectorial que salve vidas e assistência de prevenção e mitigação da 

Covid-19 aos moçambicanos deslocados ou que acolhem os deslocados. 

 

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 a COVID-19. 

● Criação 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 

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 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 soroprevalência 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. 

 


