
 
 
 
 

 

Este relatório é produzido pelo Escritório da Coordenadora Residente das Nações Unidas em Moçambique. O relatório cobre o 
período de 24 de abril a 11 de maio de 2020.  

DESTAQUES DE MOÇAMBIQUE  

• Em 29 de abril, S. Ex.ª Presidente Nyusi se dirigiu à nação e 
anunciou a extensão do Estado de Emergência até 30 de maio de 
2020. O Estado de Emergência entrou em vigor em 1º de abril; 

• Atualmente, há um cumulativo de 103 casos confirmados da doença 
causada pelo coronavírus (COVID-19) no país. O primeiro caso foi 
confirmado em 22 de março de 2020; 

• O Governo de Moçambique (GM) prevê uma necessidade de aprox. 
US$700 milhões para enfrentar a crise de saúde, suas 
consequências socioeconômicas e contingências orçamentárias 
imediatas; 

• Apenas para a parte da saúde, o Ministério da Saúde prevê em seu 
Plano de Resposta à COVID-19 um orçamento atualizado de 
US$260 milhões para um período de seis meses. Até o momento, 
parceiros prometeram US$73 milhões em apoio ao plano do setor 
da saúde. As principais ações urgentes que precisam de mais 
recursos são: aquisição de materiais; reforço da preparação para 
dar resposta à COVID-19; e mobilização social; 

• Em 7 de maio, foi lançada a versão atualizada do Plano Global de 
Resposta Humanitária à Covid-19 (PGRH) com um apelo de    
US$6.7 bilhões para proteger milhões de vidas e deter a propagação 
do coronavírus;  

• Moçambique faz parte da versão atualizada do PGRH à COVID-19, com um apelo de US$68 milhões, dos quais 
US$16 milhões são para o setor da saúde e US$52 milhões para os demais setores. O Apelo de Emergência visa 
atender às necessidades humanitárias e de proteção imediatas para salvar e sustentar a vida, priorizando aquelas 
pessoas que já foram afetadas por consecutivos choques e que correm maior risco durante a pandemia; 

• A ONU Moçambique finalizou dois planos para orientar as suas ações e mobilizar recursos: 1) Apelo de Emergência 
Humanitária devido à COVID-19, parte do PGRH à COVID-19; e 2) um Plano Multissetorial de Apoio da ONU para a 
resposta imediata e a médio prazo à COVID-19. O plano inclui US$ 22.7 milhões em apoio ao setor da saúde. 
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RESPOSTA À COVID-19 PELO GOVERNO DE MOÇAMBIQUE  

O Estado de Emergência entrou em vigor em 1º de abril por um período de 30 dias e, em 29 de abril, foi prorrogado por 
S. Ex.ª Presidente Nyusi até 30 de maio de 2020 (Decreto Presidencial N.º 12/2020) para evitar possíveis pressões no 
sistema de saúde do país. As novas medidas preventivas do Estado de Emergência incluem a possibilidade de “adotar 
um cordão sanitário” em regiões específicas do país e expandir a lista de serviços essenciais, entre outras medidas. 

A Polícia da República de Moçambique anunciou que 899 pessoas foram detidas pelo crime de desobediência às 
medidas em vigor durante o atual Estado de Emergência até o dia 8 de maio. A Assembleia da República anunciou que 
retomará suas sessões plenárias em 13 de maio, após a sua suspensão em 16 de abril, devido às medidas de mitigação 
do impacto da COVID-19. S.EX.ª Presidente Nyusi solicitou o envolvimento de instituições de ensino superior nos 
esforços para responder à pandemia de COVID-19 e aos seus impactos socioeconômicos. 
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O Ministério da Saúde anunciou a intenção de descentralizar os testes para a COVID-19, atualmente os testes são 
realizados apenas na capital. O Ministério da Saúde, com o apoio da OIM, continua suas atividades de vigilância e 
conscientização de trabalhadores migrantes moçambicanos que retornaram recentemente da África do Sul para as 
províncias do sul por meio de sua rede de agentes comunitários de saúde e associações de trabalhadores. Até o 
momento, os agentes comunitários de saúde ligaram para mais de 3.000 migrantes e conversaram com familiares de 
cada um, perguntando sobre a saúde de mais de 17.000 parentes. 

O Instituto Nacional de Assistência aos Refugiados (INAR) afirmou que, apesar da diminuição de recém-chegados 
devido às restrições de movimento relacionadas à COVID-19 impostas nos países vizinhos, Moçambique continua a 
receber requerentes de asilo. No assentamento de refugiados de Maratane, 14 recém-chegados completaram o período 
obrigatório de quarentena ao entrarem no país sem manifestar nenhum sintoma de COVID-19 e juntaram-se à 
comunidade que vive no assentamento. 

RESPOTA À COVID-19 PELAS NAÇÕES UNIDAS EM MOÇAMBIQUE  

A OMS está trabalhando de mãos dadas com o Ministério da Saúde e liderando a resposta do grupo de parceiros 
internacionais do setor da saúde à COVID-19. Em conjunto com a USAID, o UNICEF colidera o Grupo Técnico de 
Trabalho sobre Compras do Comitê de Emergência criado para responder à COVID-19 no Ministério da Saúde. O Grupo 
desenvolveu um rastreador de compras para parceiros monitorarem e coordenarem as compras de materiais e 
equipamentos relacionados à COVID-19. 

O PNUD e o UNICEF estão apoiando a mudança do governo em direção à digitalização durante a crise da COVID-19. 
Por meio do Plano de Governação Responsiva à COVID-19 do Governo de Moçambique (GdM), o PNUD está apoiando 
a conectividade dos principais funcionários do governo ao redor de todo o país. O UNICEF está apoiando diferentes 
Ministérios em garantir que modalidades de ‘telebralho’ não afetem a implementação de programas de educação 
continuada e de proteção. 

A Equipa Conjunta das Nações Unidas sobre HIV/SIDA em Moçambique está reprogramando até 50% de sua dotação 
de país para 2020 para atividades relacionadas à COVID-19. Com base no contexto do país, tendo em mente as 
prioridades do governo, investimentos de parceiros e contrapartes e oportunidades de cofinanciamento, a 
reprogramação de fundos impactará as atividades relacionadas ao apoio, engajamento e inovação da comunidade; 
direitos humanos; gênero e equidade, entre outras áreas. Os destinatários da dotação de país da ONUSIDA em 2020 
incluem: OIT, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNODC, ONU Mulheres, PMA e OMS. 

No final de abril, o UNICEF recebeu aprox. US$820.000 para a resposta à COVID-19. O UNICEF apoiou o GdM na 
criação de um Grupo de Trabalho Nacional de Prestação de Contas às Populações Afetadas na resposta à emergência 
dentro do Comitê de Emergência criado para responder à COVID-19 no Ministério da Saúde. O UNICEF também apoiou 
o GdM na criação de diretrizes gerais sobre proteção de crianças nos tempos da COVID-19; e na criação de um guia 
para trabalhadores comunitários nas atividades de prevenção e mitigação relacionadas à COVID-19, incluindo impactos 
secundários na prevenção e resposta à violência contra mulheres, crianças e pessoas com deficiência. 

O UNFPA apoiou 5.608 mentoras do Programa Rapariga Biz com apoio psicossocial por telefone nas Províncias de 
Nampula e Zambézia. Como parte das estratégias de mitigação da violência baseada no gênero (VBG), os parceiros do 
setor de VBG estão divulgando um código PIN para permitir que mulheres e meninas denunciem qualquer caso de 
violência por parceiro íntimo e VBG às autoridades via SMS. Apoio está sendo fornecido aos parceiros implementadores 
nacionais para produzirem 20.000 máscaras de pano reutilizáveis desenvolvidas por mulheres em espaços seguros para 
mulheres em locais de reassentamento em toda a província de Sofala. A Ministra de Gênero, Criança e Ação Social se 
encontrou com membros do Grupo de Proteção em Pemba, Cabo Delgado. 

A OIM, em colaboração com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), conduziu uma Avaliação de 
Preparação à COVID-19 nos 71 locais de reassentamento na região central do país para informar o governo e parceiros 
humanitários sobre as medidas de preparação e precaução disponíveis. As equipas da OIM forneceram materiais em 20 
locais de reassentamento nas Províncias de Sofala e Manica para a instalação de 600 estações de lavagem de mãos em 
diferentes locais dentro dos reassentamentos. Nesses mesmos reassentamentos, as equipas de saúde da OIM 
realizaram sessões de conscientização, respeitando o distanciamento social, sobre medidas de prevenção e mitigação 
da COVID-19 com aprox. 500 influenciadores da comunidade para poderem espalhar mensagens em suas próprias 
comunidades. 

O ACNUR está identificando refugiados e requerentes de asilo com formação médica nas Províncias de Nampula e 
Maputo que desejam participar dos planos e das atividades de prevenção e resposta à COVID-19. O ACNUR iniciou uma 
iniciativa piloto com o apoio de parceiros para produzir máscaras de tecido no assentamento de refugiados de Maratane 
como uma oportunidade de subsistência para refugiados e para a comunidade anfitriã. Espera-se que um grupo inicial de 
18 pessoas produza 5.000 máscaras de tecido semanalmente. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisplacement.iom.int%2Freports%2Fmozambique-%25E2%2580%2593-covid-19-preparedness-assessment-resettlement-sites-april-2020%3Fclose%3Dtrue&data=02%7C01%7Chelvisney.cardoso%40one.un.org%7C000c2f06a8fc4cdd838408d7f0f22937%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637242795185516585&sdata=VqZruDLdMwXVyIZFIuxTWLN8eRRP6RFyuiCFwI5xJG4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisplacement.iom.int%2Freports%2Fmozambique-%25E2%2580%2593-covid-19-preparedness-assessment-resettlement-sites-april-2020%3Fclose%3Dtrue&data=02%7C01%7Chelvisney.cardoso%40one.un.org%7C000c2f06a8fc4cdd838408d7f0f22937%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637242795185516585&sdata=VqZruDLdMwXVyIZFIuxTWLN8eRRP6RFyuiCFwI5xJG4%3D&reserved=0
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A FAO produziu e compartilhou cartazes e diretrizes sobre o contexto da COVID-19 em português e línguas locais, além 
de entregar kits de higiene para parceiros de trabalho e pequenos agricultores que frequentam 600 Escolas na 
Machamba do Camponês atingindo aprox. 15.000 pessoas, nas províncias de Gaza, Manica, Sofala, Tete, Zambézia e 
Nampula. 

O Secretário-geral da ONU escreveu para S.Ex.ª Presidente Nyusi para solicitar a concessão de todas as autorizações 
necessárias para que o Serviço Humanitário Aéreo Global de Passageiros do PMA e Serviços de Medvac conectem 
Moçambique a outros destinos-chave não atendidos atualmente pelo transporte aéreo comercial, a fim de apoiar uma 
ampla gama de organizações, incluindo ONGs, agências da ONU, Banco Mundial, Comunidade diplomática e doadores, 
fornecendo serviços de transporte aéreo para mobilizar pessoal humanitário. A Coordenadora Residente das Nações 
Unidas e o PMA compartilharam diretrizes para usuários em potencial dos Serviços Globais de Aviação para 
Passageiros. As operações de logísticas do PMA permanecem operacionais entre fronteiras e portos para o transporte 
de bens essenciais entre Moçambique, Malawi, RDC, Zimbábue e Zâmbia. 

A OMS e o PMA estabeleceram um serviço global comum para a compra e o transporte de materiais médicos. O serviço 
é acessível a governos, ONGs, agências da ONU, Banco Mundial, Comunidade diplomática e doadores. O serviço 
comum inclui três consórcios globais que centralizam a aquisição de: a) materiais de diagnóstico; b) equipamentos 
médicos; e c) equipamento de proteção individual. Os consórcios garantem altos padrões de qualidade e relação custo-
benefício. Os materiais estão concentrados em dois centros estratégicos globais, um na China e outro na Europa. O 
transporte entre esses centros globais para países é realizado por meio de seis centros regionais pelo PMA. Os pedidos 
precisam estar alinhados com os planos de resposta nacionais e devem ser feitos pelo solicitante aos consórcios globais. 
Veja na parte inferior deste SitRep ponto de contato para obter mais informações. 

A UNESCO está trabalhando com rádios comunitárias em idiomas locais para promover mensagens sobre educação 
para a saúde e desenvolvimento de atividades ocupacionais, a fim de contribuir para reduzir o risco de transmissão da 
COVID-19. Com o apoio da UNESCO, uma proposta para a Janela de Financiamento Acelerado relacionado à COVID-
19 da Parceria Global para a Educação foi finalizada. 

Uma publicação atualizada de perguntas e respostas sobre a COVID-19 foi distribuída para 68 rádios comunitárias para 
apoiá-las em programas de rádio semanais em idiomas locais. O PNUD está apoiando o Secretariado Técnico da 
Administração Eleitoral na produção de materiais de comunicação que integrem a conscientização sobre a COVID-19 e a 
educação cívica em idiomas locais. Durante o mês de abril, 23.725 consultas sobre a COVID-19 foram respondidas por 
conselheiros da Plataforma SMS BIZ, plataforma que oferece aos usuários jovens a oportunidade de esclarecer 
questões de saúde por meio de mensagem de texto. Foi realizada uma pesquisa sobre mitos e os resultados mostram 
que 34% dos entrevistados ainda pensam que o coronavírus não pode ser transmitido em Moçambique, pois é um país 
quente e úmido.  

Sob o programa Rapariga Biz, o UNFPA está adaptando sessões de orientação sobre espaço seguro para rádios 
comunitárias. As sessões comunitárias visam atingir 250.000 meninas e jovens mulheres em todo o país. O ACNUR e o 
Ministério da Saúde finalizaram mensagens conscientização sobre a COVID-19 personalizadas para refugiados e 
solicitantes de asilo. O ONUSIDA está advogando junto a redes de pessoas vivendo com HIV e populações-chave para 
garantir modelos críticos de prestação de serviços diferenciados de prevenção, tratamento e assistência ao HIV, e para 
garantir informações relacionadas ao HIV-COVID-19 estejam incluídas nos planos e comunicações setoriais da COVID-
19. A ONU Mulheres está fazendo parcerias com o setor privado para capitalizar em suas plataformas de publicidade e 
marketing a fim de disseminar mensagens sobre prevenção e sobre a maneira diferenciada como a COVID-19 afeta 
mulheres e homens. 

A Rede de Mulheres Africanas Líderes em Moçambique se reuniu com a Coordenadora Residente das Nações Unidas e 
a Representante da ONU Mulheres e concordaram em unir forças para compartilhar informações com as comunidades e 
apoiar sua criatividade e iniciativa para responder à COVID-19 

REFLEXÕES GLOBAIS DA ONU SOBRE A RESPOSTA À COVID-19 E SEU IMPACTO 

• Saúde: Declaração da OMS na terceira reunião do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional 
(2005) sobre o surto de doença por coronavírus; 
Artigo de opinião do SG: Hora de salvar os doentes e resgatar o planeta na ação climática; 

• Economia: 10 medidas políticas da UNCTAD para cobrir transporte marítimo, operações alfandegárias, trânsito, 
transparência e questões legais, além de tecnologia para aprimorar os processos comerciais sem papel durante a 
COVID-19; 
Análise atualizada da UNIDO sobre o impacto econômico do coronavírus;  

• Segurança Alimentar e Nutricional: Discurso de abertura do Diretor-Geral da FAO na primeira reunião da Força-
Tarefa sobre o Impacto da COVID-19 na Segurança Alimentar e Nutricional na África; 

https://drive.google.com/open?id=1r18nrN1yC2gR_SbuZu2ze0-AAcJUanCW
https://drive.google.com/open?id=1r18nrN1yC2gR_SbuZu2ze0-AAcJUanCW
file:///C:/Users/Helvisney.Cardoso/Desktop/COVID19%20SITREPS/SITREP%203/•https:/www.who.int/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
file:///C:/Users/Helvisney.Cardoso/Desktop/COVID19%20SITREPS/SITREP%203/•https:/www.who.int/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.nytimes.com/2020/04/28/opinion/coronavirus-climate-antonio-guterres.html
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Functad.org%2Fen%2FPublicationsLibrary%2Fpresspb2020d3_en.pdf%3Fuser%3D46&data=02%7C01%7Chelvisney.cardoso%40one.un.org%7C494e4f3ad8c14a3e11cc08d7ecce0dbe%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C1%7C637238242124961472&sdata=Gxotrn8yRk0qtcSoGWMDhEL4C5PP7o12mI7U5x5QfJw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unido.org%2Fstories%2Fcoronavirus-economic-impact&data=02%7C01%7Chelvisney.cardoso%40one.un.org%7C4022ef7f48bc4a065c3908d7f27f9a19%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637244502284873365&sdata=%2Fq3fZIc7SP%2FqDhvQ2GW9LSjBEEhaGecTSwUKoBTAEzc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fdirector-general%2Fspeeches%2Fdetail%2Fen%2Fc%2F1274006%2F&data=02%7C01%7Chelvisney.cardoso%40one.un.org%7C4022ef7f48bc4a065c3908d7f27f9a19%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637244502284783416&sdata=XyvhuWXm3%2FS2Tn0u0N49d4rp0ejMtSEzzOjd%2BpZcWGs%3D&reserved=0
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Artigo de opinião da FAO sobre a inclusão de jovens rurais da África Subsaariana na resposta à COVID-19; 

• Educação: Debate da UNESCO com intelectuais africanos sobre o mundo após a COVID-19;  

• Crianças: Agenda para ação do UNICEF para proteger as crianças mais vulneráveis contra os perigos durante a 
pandemia;  

• Gênero: Artigo de opinião do SG sobre gênero, destacando a ameaça aos direitos e liberdades da mulher 
representada pela COVID-19; 
Artigo do UNFPA sobre o porquê de o continente africano estar resistindo melhor à COVID-19 do que o resto do 
mundo;  
Artigo de opinião conjunto entre ONU Mulheres e Plan International: “Não podemos permitir que a COVID-19 reforce 
a divisão digital de gênero; 
Artigo de opinião da Diretora-executiva do ITC sobre gênero: Um tempo para ficarmos juntos e construirmos um 
amanhã mais igualitário; 

• Pessoas vivendo com HIV/SIDA: Documento do ONUSIDA sobre lições aprendidas na prevenção do HIV para 
prevenir a COVID-19; 
Documento do ONUSIDA sobre manter e priorizar os serviços de prevenção contra o HIV em tempos de COVID-19;  

• Direitos Humanos: Policy Brief do SG sobre Pessoas com Deficiência e COVID-19;  

Relatório do SG sobre o impacto da COVID-19 em pessoas mais velhas;   
Apelo global do SG para abordar e combater o discurso de ódio relacionado à COVID-19; 
Publicação do UNODC sobre o impacto da pandemia de COVID-19 no tráfico de pessoas; 

• Migração e Refugiados: OIM sobre Políticas Migratórias na era da imobilidade;  
Relatório do ACNUR sobre o impacto socioeconômico da COVID-19 sobre refugiados;  
Meio ambiente: Artigo de opinião da ONU Meio Ambiente sobre Fé, COVID-19 e a pressão por um meio ambiente 
saudável;  
 

• Moçambique: Artigo da UNU-Wider calcula índice de prontidão para o confinamento em Moçambique; e 
Artigo da ONU Moçambique sobre o potencial impacto socioeconômico da COVID-19 em Moçambique. 

Para mais informações, por favor, contate:  
 
 

Helvisney Cardoso, Especialista em Comunicação, Reporting e Outreach da ONU Moçambique 
helvisney.cardoso@one.un.org, +258 840448997  
 
Carlos Dinis, Chefe de Equipa, Escritório da Coordenadora Residente das Nações Unidas em Moçambique  
carlos.dinis@one.un.org, +351 925613607 
 
 

Para ser adicionado ou retirado da lista de e-mails deste SitRep, por favor, envie um e-mail para: helvisney.cardoso@one.un.org  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoobjoog.com%2Fenglish%2Fcovid-19-response-inclusion-of-rural-youth-in-sub-saharan-africa%2F&data=02%7C01%7Chelvisney.cardoso%40one.un.org%7C4022ef7f48bc4a065c3908d7f27f9a19%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637244502284803415&sdata=jyaXATk%2B0Pz%2BfLhYpmFmuDeSBUVxg5LlA7V2qiMTeJE%3D&reserved=0
https://en.unesco.org/covid19/aftermath-africa
https://www.unicef.org/children-uprooted/agenda-for-action
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/pandemic-exposing-and-exploiting-inequalities-all-kinds-including
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/05/coronavirus-pourquoi-l-afrique-resiste-mieux-que-le-reste-du-monde_6038758_3212.html
https://www.devex.com/news/opinion-we-cannot-allow-covid-19-to-reinforce-the-digital-gender-divide-97118
https://news.trust.org/item/20200505133331-jh0lr/
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/lessons-hiv-prevention-covid19
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/lessons-hiv-prevention-covid19
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/maintaining-prioritizing-hiv-prevention-services-covid19
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-05-06/secretary-generals-video-message-launch-policy-brief-persons-disabilities-and-covid-19-scroll-down-for-french-version
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsites%2Fun2.un.org%2Ffiles%2Fun_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf&data=02%7C01%7Chelvisney.cardoso%40one.un.org%7Ca5e88378bfc543ca2d6708d7ef9d3a6f%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C1%7C637241332469234139&sdata=ESuPO%2FhbgpOR3OlNwWb6SDxnDoX13SoLBia2Ee0MkQA%3D&reserved=0
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