
 
 
 
 

 

Este relatório é produzido pelo Escritório da Coordenadora Residente das Nações Unidas em Moçambique. O relatório cobre o 
período de 12 de maio a 6 de junho de 2020.  

DESTAQUES DE MOÇAMBIQUE  

• Em 28 de maio, S. Ex.ª Presidente Nyusi se dirigiu à nação e 
anunciou a segunda extensão do Estado de Emergência até 29 de 
junho de 2020. O Estado de Emergência entrou em vigor em 1º de 
abril e foi prorrogado pela primeira vez em 29 de abri por um 
período de 30 diasl; 

• A Diretora-Geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades 
e a Coordenadora Humanitária, em nome da comunidade 
humanitária, lançaram dois apelos para orientar as ações e 
mobilizar recursos no dia 4 de junho: 

• 1) Apelo Urgente em Resposta à COVID-19 para 
Moçambique, parte da versão atualizada do Plano Global de 
Resposta Humanitária à Covid-19 (PGRH), com um apelo de 
US$68 milhões para atender às necessidades humanitárias e 
de proteção imediatas e críticas das pessoas mais vulneráveis 
e em risco durante a pandemia; 

• 2) Plano de Resposta Rápida para Cabo Delgado que busca 
US$ 35,5 milhões e priorizará as necessidades urgentes 
daqueles que foram afetados pelo aumento da violência na 
província; 

• Em 18 de maio, a Força-Tarefa sobre a COVID-19 da 
Comunidade Internacional (ICCT em sua sigla em inglês) e o 
Governo de Moçambique se reuniram para discutir o apoio da 
comunidade internacional à resposta ao coronavírus em 
Moçambique;  

• No dia 22 de maio, o PMA administrou a logística para trazer a 
Moçambique a terceira doação da Fundação Jack-Ma de 500 respiradores, 40 mil máscaras cirúrgicas, milhares de 
equipamentos de proteção individual e 100 thermoscans entre outros itens; e 

• O UNICEF gerenciou sua primeira remessa aérea de doações possibilitada pelo apoio da Delegação da União 
Europeia em Moçambique. A doação é composta por 134 mil máscaras cirúrgicas, 11 mil escudos, 30 mil macacões, 
192 termômetros sem-contato e 600 óculos de proteção. 
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RESPOSTA À COVID-19 PELO GOVERNO DE MOÇAMBIQUE  

No dia 28 de maio, S. Ex.ª Presidente Nyusi participou do Evento de Alto Nível sobre Financiamento para o 
Desenvolvimento na era da COVID-19 e Além. O evento de alto nível teve como anfitriões o Primeiro Ministro do 
Canadá, o Primeiro Ministro da Jamaica e o Secretário-Geral da ONU e reuniu mais de 50 Chefes de Estado e de 
Governo. Os líderes mundiais expressaram seu compromisso de facilitar decisivamente soluções globais para enfrentar 
a crise econômica global e seus efeitos sobre os mais vulneráveis. S. Ex.ª Presidente Nyusi afirmou por videoconferência 
que “apesar dos desafios que o período apresenta, o Governo de Moçambique permanece focado nas metas que definiu 
ao médio e ao longo prazo”, destacando a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A intervenção 
completa de S. Ex.ª Presidente Nyusi pode ser acessada aqui. 
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https://reliefweb.int/report/mozambique/flash-appeal-covid-19-mozambique-may-december-2020
https://reliefweb.int/report/mozambique/flash-appeal-covid-19-mozambique-may-december-2020
https://reliefweb.int/report/world/updated-covid-19-global-humanitarian-response-plan
https://reliefweb.int/report/world/updated-covid-19-global-humanitarian-response-plan
https://reliefweb.int/report/mozambique/rapid-response-plan-cabo-delgado-province-mozambique-may-december-2020
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development
http://webtv.un.org/search/part-2-high-level-event-on-financing-for-development-in-the-era-of-covid-19-and-beyond/6160198009001/?term=High-Level%20Event%20on%20Financing%20for%20Development%20in%20the%20Era%20of%20COVID-19%20and%20Beyond&sort=date#player
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Em 22 de maio, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano juntamente com o UNICEF lançaram um 
programa com um orçamento de US$ 15 milhões para mitigar o impacto da COVID-19 no setor educacional. O programa 
é financiado pela Parceria Global para a Educação e apoiará 8,5 milhões de estudantes afetados pelo fechamento de 
escolas em vigor desde 23 de março. O Ministério de Gênero, Criança e Ação Social anunciou seu plano de criar um 
programa de segurança social visando assistir 1 milhão das pessoas mais vulneráveis por um período de seis meses. O 
plano conta com o apoio do Grupo Setorial de Proteção Social da Força-Tarefa sobre a COVID-19 da Comunidade 
Internacional. O Grupo é coliderado pelo UNICEF e pela Suécia e conta com a participação ativa do PMA e da OIT. 

O Ministério da Saúde anunciou que testes descentralizados da COVID-19 começarão a ser realizados em cinco 
províncias. Gradualmente, o Governo de Moçambique (GdM) pretende descentralizar a capacidade de teste para todas 
as 11 Províncias do País. 

O Serviço Nacional de Migração e o Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior são as principais 
agências governamentais que trabalham, em conjunto com a OIM, para apoiar a recepção de migrantes que retornam da 
África do Sul. Em maio, mais de 600 repatriados foram hospedados no centro de trânsito de Magwaza, no distrito de 
Moamba, antes de prosseguir viagem para as suas comunidades de origem. No centro de trânsito, eles receberam 
aconselhamento e informações sobre medidas de prevenção e quarentena da COVID-19 e foram triados e testados para 
a doença. A OIM também está fornecendo apoio logístico para garantir boas condições de prevenção e controle de 
infecções no centro de trânsito de Magwaza. 

Em 26 de maio, S. Ex.ª Primeira-dama Isaura Nyusi lançou um movimento chamado "Juntos, venceremos a COVID-19". 
Com o apoio da ONU Mulheres, a campanha visa aumentar a conscientização do público sobre a necessidade de 
cumprimento estrito de medidas para prevenir e combater a doença, além de combater suas consequências 
socioeconômicas - incluindo o possível aumento da violência baseada no gênero. 

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. Uma nova estratégia de compras foi desenvolvida pelo Grupo de Trabalho 
Técnico de Compras em Saúde (HPTWG em sua sigla em inglês) do Comitê de Emergência em resposta à COVID-19 do 
Ministério da Saúde. O HPTWG é coliderado pelo UNICEF e USAID.  

Para apoiar e promover a água, o saneamento e a higiene, o UNICEF está adquirindo produtos químicos para a 
desinfecção de estabelecimentos de saúde, materiais para Controle de Infecção e Prevenção, postos de lavagem de 
mãos emergenciais e máquinas de lavar industriais para centros de isolamento. O UNICEF também está fornecendo 
suporte de infraestrutura para nove centros de isolamento em todo o país. Da mesma forma, a OIM está apoiando o 
Departamento Provincial de Saúde assim como o Departamento Distrital de Saúde de Montepuez, Província de Cabo 
Delgado, a melhorar uma unidade de saúde para servir como um centro de tratamento e isolamento da COVID-19. A 
OIM está liderando a modernização de uma instalação de tratamento em Pemba, em parceria com a OMS, o UNICEF, o 
CICV, o MSF e o Governo, para fortalecer as capacidades de preparação e resposta em caso de surto na capital da 
província. 

A Equipa Conjunta das Nações Unidas sobre HIV/SIDA e o Reckitt Benckiser Group uniram forças para distribuir mais de 
195.000 “kits de higiene” para pessoas vivendo com HIV (PVHIV) na África Oriental e Austral. Os kits consistem em um 
suprimento de três meses de sabão Dettol e limpador de superfícies Jik e serão distribuídos em 19 países da África 
Oriental e Austral. A ONUSIDA planeja alcançar 10.000 beneficiários para reduzir a exposição ao impacto da COVID-19 
entre as PVHIV em Moçambique. 

A FAO anunciou um plano de US$ 20 milhões para garantir a segurança alimentar e meios de subsistência sustentáveis, 
bem como a continuação da cadeia de abastecimento alimentar em meio à pandemia da COVID-19. O plano abrange o 
período de maio de 2020 a abril de 2021. 

Para aderir às medidas de prevenção da COVID-19 e garantir a continuidade dos serviços de saúde materno-infantil 
para mulheres e raparigas, o UNFPA instalou 10 tendas nas Unidades de Saúde de Chiure (3), Montepuez (4), Mecufi 
(1), Metuge (1) e Pemba (1) na província de Cabo Delgado. Também foram distribuídos 24 kits de saúde sexual e 
reprodutiva na mesma província. Cada kit é composto por diferentes conjuntos de medicamentos e equipamentos 
médicos descartáveis que beneficiarão aproximadamente 240.000 indivíduos por um período de três meses. 

Além disso, o UNFPA realizou uma sessão de prevenção e controle sobre a COVID-19 e subsequente distribuição de 
300 kits de dignidade que beneficiaram mulheres e raparigas deslocadas internamente afetadas pelos ciclones Idai e 
Kenneth no Distrito de Montepuez. Um novo espaço seguro para mulheres foi aberto no mesmo distrito, com a 
participação da Secretária Permanente do Distrito, do Diretor Distrital de Gênero, Criança e Ação Social e da equipa 
multissetorial de violência baseada no gênero.  

http://www.misau.gov.mz/index.php/204-com-intuito-de-consciencializar-a-populacao-e-apoiar-os-mais-desfavorecidos-esposa-do-presidente-da-republica-lanca-movimento-juntos-venceremos-a-covid-19
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A OIM, em apoio ao Ministério da Saúde, continua suas atividades de vigilância epidemiológica e conscientização dos 
trabalhadores migrantes moçambicanos que retornaram recentemente da África do Sul por meio de sua rede de 
trabalhadores comunitários de saúde e associações de trabalhadores. Até agora, os agentes comunitários de saúde 
telefonaram para mais de 5.000 migrantes e conversaram com familiares de cada migrante, perguntando sobre a saúde 
de mais de 25.000 parentes. 

A OIM também está rastreando novas entradas em seis campos de reassentamento no Distrito de Buzi, Província de 
Sofala, em coordenação com os comitês locais sobre a COVID-19. Na semana passada, 38 recém-chegados foram 
registrados. Trata-se de pessoas que se juntaram a membros de sua família que já residiam nos campos. Os relatórios 
de Avaliação de Preparação em resposta à COVID-19 em locais de reassentamento foram publicados pela OIM em 
colaboração com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Os relatórios sobre os locais das regiões centrais das 
Províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Tete (segundo relatório) e sobre os locais da região norte das Províncias de 
Cabo Delgado e Nampula (primeiro relatório) cobrem um total de 76 locais de reassentamento, que abrigam mais de 
100.000 pessoas. Os relatórios visam informar o governo e os parceiros humanitários sobre as medidas de preparação 
para a COVID-19 e apoiar o planejamento de intervenções para prevenção de surtos em locais de reassentamento que 
hospedam populações deslocadas pelos ciclones Idai e Kenneth. 

O UNICEF apoiou o Ministério da Saúde na capacitação de 126 agentes comunitários de saúde na Província de Sofala 
na resposta à COVID-19 e na continuidade da gestão comunitária integrada de doenças infantis. Em 11 locais de 
reassentamento na mesma província, a OIM, juntamente com os serviços distritais de saúde, treinou 28 ativistas e 
assistentes de parto tradicionais para disseminar informações sobre a COVID-19, rastrear recém-chegados, monitorar 
medidas preventivas e de quarentena, realizar conscientização no âmbito da comunidade e monitorar o uso e 
manutenção de estações de lavagem de mãos. 

O ACNUR prestou assistência ao Ministério da Saúde no processo de recrutamento de 21 voluntários de saúde 
comunitária para prevenção, resposta e vigilância da COVID-19 no assentamento de refugiados de Maratane. Entre os 
21 voluntários de saúde comunitária selecionados (11 mulheres e 10 homens), oito são da comunidade local e 13 são 
refugiados e solicitantes de asilo. 

Um grupo de 20 alfaiates (17 refugiados e solicitantes de asilo e 3 membros da comunidade anfitriã) envolvidos em um 
projeto para produzir máscaras de pano no assentamento de refugiados de Maratane assinou um acordo com a GIZ, 
agência alemã de desenvolvimento, e produziu 5.000 máscaras. O UNFPA prestou apoio aos parceiros implementadores 
nacionais para produzir 20.000 máscaras de pano reutilizáveis feitas por mulheres em espaços seguros para mulheres 
em locais de reassentamento em toda a Província de Sofala. 

Em 12 de maio, a UNIDO organizou uma reunião de alto nível com associações industriais de Moçambique para discutir 
os impactos econômicos da crise devido à COVID-19 no setor empresarial e explorar abordagens comuns para enfrentá-
los. A reunião foi organizada como parte do projeto chamado "Construindo Competitividade para Exportações", 
financiado pela Delegação da União Europeia em Moçambique e pela UNIDO. O projeto foi lançado em março de 2020 e 
visa melhorar o comércio, a competitividade e o ambiente de negócios em Moçambique para maior acesso ao mercado 
de cadeias de valor prioritárias. 

O UNICEF apoiou a reintegração de 1.000 crianças que viviam em instituições de saúde com suas famílias no âmbito da 
luta e prevenção contra a COVID-19. As crianças foram removidas de 100 abrigos aos quais foram encaminhadas 
devido à situações como orfandade, abandono, violência ou negligência familiar. Estão sendo feitos esforços para 
vincular as famílias aos benefícios de proteção social a que têm direito. O UNICEF também apoiou organizações que 
trabalham com pessoas com deficiência a articularem programas orientados à COVID-19 para os quais o UNICEF 
mobilizará recursos. A OIM está apoiando comunidades para aumentar a conscientização e fornecer atividades 
educacionais envolventes para as crianças com o fornecimento de 1.600 livros de atividades com mensagens sobre a 
COVID-19 para crianças em oito locais de reassentamento na Província de Sofala. 

Juntamente com a OMS e o UNFPA, o Ministério da Saúde abriu um call center para compartilhamento de pré-serviço e 
informações sobre a COVID-19. Seu principal objetivo é minimizar o número de visitas a hospitais realizadas pela 
população. Isso permitirá que os sistemas pré-hospitalar e hospitalar funcionem de maneira integrada, desde a vigilância 
epidemiológica passando pela triagem por telefone até a terapia intensiva. A contar de seu lançamento, o novo call 
center recebeu aproximadamente 2.000 ligações por dia. 

Desde o final de março de 2020, a linha direta e gratuita de informações 3-2-1, operada pela Viamo e apoiada pelo 
UNFPA, teve mais de 1 milhão de interações com usuários sobre medidas relacionadas à COVID-19 em todo o país. Os 
dados mostram que o serviço está atingindo um público mais jovem, com 80% das chamadas feitas por pessoas com 24 
anos ou menos. 

Vídeos em português e em idiomas locais, juntamente com legendas em língua de sinais, estão sendo transmitidos nos 
canais de TV nacionais com o apoio do PNUD e por meio da Secretaria Técnica de Administração Eleitoral (STAE). Os 
materiais de comunicação produzidos pela STAE integram a conscientização sobre a COVID-19 e a educação cívica. 

https://displacement.iom.int/reports/mozambique-–-covid-19-preparedness-assessment-resettlement-sites-sofala-manica-zambezia-and?close=true
https://displacement.iom.int/reports/mozambique-–-covid-19-preparedness-assessment-resettlement-sites-sofala-manica-zambezia-and?close=true
file:///C:/Users/Apple/Desktop/Press%20notes/COVID-19%20Preparedness%20Assessment%20in%20Resettlement%20Sites%20-%20Cabo%20Delgado%20and%20Nampula
file:///C:/Users/Apple/Desktop/Press%20notes/COVID-19%20Preparedness%20Assessment%20in%20Resettlement%20Sites%20-%20Cabo%20Delgado%20and%20Nampula
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NOTA DE GRATIDÃO E APREÇO PARA COM OS PARCEIROS DA ONU 

As Nações Unidas gostariam de expressar sua gratidão e seu apreço pela confiança e reconhecimento demonstrados 
pelos parceiros. As conquistas apresentadas neste relatório de situação foram possíveis graças ao apoio que as Nações 
Unidas em Moçambique receberam de seus parceiros internacionais. Por isso, gostaríamos de mencionar por nome e 
em ordem alfabética aqueles que tornaram possível o trabalho da ONU. Se sua instituição fez uma contribuição para as 
Nações Unidas em Moçambique e seu nome não está nesta lista, por favor, entre em contato com 
helvisney.cardoso@one.un.org. Pedimos desculpas antecipadamente e agradecemos sua compreensão. 

• ADB; 

• AfDB; 

• AFESD; 

• Alemanha (AA, 
BMUB, GIZ); 

• Arábia Saudita; 

• ASTF; 

• Áustria (ADA) 

• Azerbaijão; 

• BADEA 

• Banco Mundial. 

• Bélgica (ENABEL, 
BFFS, FLA); 

• BID; 

• BIRD; 

• BMG; 

• Brasil; 

• Canadá (GAC); 

• CIF; 

• Coreia (KOICA, 
Kimchi Fund); 

• EAU (Dubai Cares); 

• Espanha (AECID, 
FONPRODE; 
Conselho de 
Madri); 

• EUA (CDC, FFP, 
OFDA, USAID, 
USPRM); 

• Federação Russa; 

• Finlândia; 

• França (AFD, 
FFEM); 

• Fundação Packard; 

• Fundo de 
adaptação; 

• O Fundo Global; 

• Fundo Malala; 

• GAVI; 

• GCF; 

• GEF; 

• GGGI; 

• IDA; 

• IDF; 

• IFC; 

• Irlanda (Irish Aid); 

• Islândia; 

• Itália; 

• Japão; 

• Mojang; 

• Noruega (NORAD); 

• Nova Zelândia; 

• OFID; 

• ONU (CERF, DRT-
Fund, IAEA, 
RMNCH TF, UNF, 
UNFIP); 

• OSISA; 

• Países Baixos; 

• Portugal; 

• Reino Unido (UK 
Aid); 

• SADC; 

• Suécia (SIDA); 

• Suíça (SDC); 

• Tomtom; 

• União Africana; 

• União Europeia 
(Delegação, EBDR; 
ECHO; EEAS; EIB);  

• Universidade de 
Essex.

 

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

• Saúde: Considerações do Secretário-Geral na Assembleia Mundial da Saúde; 

Discursos e comunicados de imprensa da Assembleia Mundial da Saúde; 

Artigo de Opinião da Diretora Executiva da ONUSIDA “Oferecendo saúde gratuita para todos, em todos os lugares”; 

Mensagem em vídeo do Secretário-Geral na Conferência da Aliança Global por Vacinas  

• Economia: Resumo de Políticas do SG sobre o impacto da COVID-19 na África; 

Considerações do Secretário-Geral no evento de alto nível sobre Financiamento para o Desenvolvimento; 
Plano de Ação da ITC “Apoiando pequenas empresas durante a crise da COVID-19 e em direção ao futuro”; 

• Segurança Alimentar e Nutricional: Resumo de Políticas da FAO sobre impactos de gênero da COVID-19 e 

respostas políticas equitativas na agricultura, segurança alimentar e nutrição; 

• Educação: Artigo de Opinião da UNESCO, do UNICEF e do Banco Mundial sobre a reabertura de escolas: Quando, 

onde e como?; 

• Crianças: Palavras da Diretora Executiva do UNICEF em coletiva de imprensa com a OMS e a Gavi sobre 

imunização; 

Agenda de Ação do UNICEF para proteger as crianças mais vulneráveis de práticas nocivas; 

• Gênero: Artigo de opinião da Diretora Executiva da ONU Mulheres "O imperativo de gênero da pandemia"; 

Artigo do UNFPA sobre proteção das mulheres durante a pandemia; 

• Pessoas vivendo com HIV/SIDA: Artigo de opinião conjunto da Diretora Executiva da UNAIDS e do Diretor da CDC 

África “Não derrotaremos a COVID-19 sem incluir a África na resposta global”; 

• Direitos Humanos: Considerações do Secretário-Geral na Série de Diálogos Africanos sobre a COVID-19 e 

silenciando armas na África: Desafios e Oportunidades; 

mailto:helvisney.cardoso@one.un.org
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-05-18/secretary-generals-remarks-the-world-health-assembly-bilingual-delivered-scroll-down-for-english-and-french-version
https://worldhealthorganization.cmail20.com/t/d-l-mdhuhdt-jyhdklqii-y/
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2020/may/20200520_providing-free-health-for-all-everywhere
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-06-04/secretary-generals-video-message-global-vaccine-summit
file:///C:/Users/Helvisney.Cardoso/Desktop/COVID19%20SITREPS/SITREP%204/COVID-19%20in%20southern%20Africa:%20Overview%20of%20State%20measures%20and%20human%20rights%20obligations
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-05-28/secretary-generals-remarks-high-level-event-financing-for-development-scroll-down-for-french-version
http://www.intracen.org/covid19/15-Points-Action-Plan/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9198en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9198en
https://en.unesco.org/news/reopening-schools-when-where-and-how
https://en.unesco.org/news/reopening-schools-when-where-and-how
https://www.unicef.org/press-releases/remarks-henrietta-fore-unicef-executive-director-joint-press-briefing-immunization
https://www.unicef.org/coronavirus/agenda-for-action
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/5/op-ed-the-pandemics-gender-imperative
https://www.project-syndicate.org/commentary/sexual-reproductive-health-services-during-covid19-pandemic-by-davide-de-beni-and-federica-maurizio-2020-05
https://healthtimes.co.zw/2020/05/19/op-ed-we-will-not-defeat-covid-19-without-including-africa-in-the-global-response/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-05-20/secretary-generals-remarks-the-africa-dialogue-series-covid-19-and-silencing-the-guns-africa-challenges-and-opportunities-bilingual-delivered-scroll-down-for-english
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-05-20/secretary-generals-remarks-the-africa-dialogue-series-covid-19-and-silencing-the-guns-africa-challenges-and-opportunities-bilingual-delivered-scroll-down-for-english
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• Declaração conjunta do UNODC, da OMS, da ONUSIDA e da ONU Direitos Humanos sobre a necessidade de 

chamar urgentemente a atenção dos líderes políticos para a maior vulnerabilidade dos prisioneiros e outras pessoas 

privadas de liberdade à pandemia da COVID-19; 

• Análise da ONU Direitos Humanos sobre a COVID-19 na África Austral: Visão geral das medidas estatais e 

obrigações de direitos humanos; 

• Migração e Refugiados: Resumo de Políticas do Secretário-Geral sobre “Pessoas em Movimento”; 

Artigo de opinião do Alto Comissariado para Refugiados sobre “Por que devemos ajudar - e aprender com - os 

refugiados neste Ramadã”; 

• Meio ambiente: Considerações da Diretora Executiva da ONU Meio Ambiente à série de seminários on-line da 

cidade de Nova York “Visão Global/Ação Urbana: Colaborando para um Futuro Mais Forte”; 

Discurso da Diretora Executiva da ONU Meio Ambiente por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente; 

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  
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