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Banco Mundial injeta $ 115 milhões para impulsionar a vacinação 
contra a Covid-19 em Moçambique 

 
 

WASHINGTON, 3 de Junho de 2021 — O Banco Mundial aprovou hoje uma doação no valor de 
$ 100 milhões da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) * e uma outra Doação de 
$ 15 milhões do Global Financing Facility (GFF) em apoio aos esforços de Moçambique para 
expandir a sua atual campanha de vacinação contra a Covid-19. Os fundos serão utilizados para 
adquirir, administrar e distribuir vacinas contra a COVID-19 e fortalecer a preparação e a 
capacidade do Sistema Nacional de Saúde, bem como para garantir a continuidade dos serviços 
essenciais de saúde, especialmente para mulheres, crianças e adolescentes. 
 
“As dificuldades sociais e económicas enfrentadas por milhões de moçambicanos devido à 
pandemia são simplesmente demasiado grandes Não pude enfatizar o suficiente a importância 
da vacinação, entretanto, exorto a todos os elegíveis para a vacina, a tomá-la sempre que esta 
estiver disponível”, observou Idah Z. Pswarayi-Riddihough, Diretora do Banco Mundial para 
Moçambique, Madagáscar, Comores, Maurícias e Seychelles. “Tendo em consideração a 
atual escassez de oferta do mercado, esta operação ajudará o país a obter acesso a vacinas em 
estreita interação com instituições internacionais, como a African Vaccine Acquisition Trust, a 
COVAX entre outras.” 
 
O projeto financiará a aquisição de vacinas COVID-19 e suprimentos necessários para a entrega 
e distribuição de vacinas, incluindo diluentes, seringas e outros suprimentos médicos. Também 
apoiará a logística de vacinas, incluindo insumos da cadeia de frio, armazenamento e transporte, 
bem como treinamento de profissionais de saúde comunitários na implementação da campanha 
de vacinas COVID-19, enquanto se promove a demanda e o acesso a serviços essenciais de 
saúde. Além disso, irá apoiar as principais instituições do sistema de imunização de 
Moçambique. 
 
“Esta operação vai permitir a compra de aproximadamente sete milhões de doses de vacinas 
COVID-19, a maior contribuição individual até agora. para os esforços de vacinação em 
Moçambique. Isto irá assegurar a cobertura de aproximadamente vinte por cento da população 
elegível”, acrescentou Miguel Angel San Joaquin Polo, Economista de Saúde Sénior e Líder 
da equipe de trabalho da operação. 
 
“Outras áreas de apoio sob esta operação incluem campanhas de comunicação para gerar 
confiança, reduzir a hesitação às vacinas e melhorar o acesso as informações confiáveis”, 
acrescentou Courtney Price Ivins, Especialista em Saúde, e Co-Líder da equipe no projeto. 
“Também apoiaremos mecanismos de responsabilizaçao e sistemas de vigilância para rastrear 
vacinas até aos seus pontos de distribuição.” 
 



 

2 
 

“O Global Financing Facility (GFF), tem o prazer de fazer parceria com o Governo de 
Moçambique para apoiar a implementação integrada das vacinas COVID-19, garantindo também 
o acesso a serviços de saúde essenciais,” disse Monique Vledder, Chefe do Secretariado, 
GFF. “A liderança do governo em investir na saúde de mulheres, crianças e adolescentes 
enquanto que se constrói sistemas de saúde fortes, é fundamental para impulsionar a 
recuperação da COVID-19.” 
 
Esta operação está em linha com as prioridades do país, conforme descrito no Plano Nacional 
de Preparação e Resposta à COVID-19 do Governo, bem como no Plano Nacional de Vacinação 
contra COVID-19. Esta operação complementa outro apoio do Banco Mundial à resposta à 
pandemia em Moçambique. 
 
 
Resposta COVID-19 do Grupo Banco Mundial 
O Banco Mundial, uma das maiores fontes de financiamento e conhecimento para os países em desenvolvimento, 
está tomando medidas amplas e rápidas para ajudar os países em desenvolvimento a responder aos impactos 
sanitaros, sociais e económicos da COVID-19. Isso inclui US $ 12 bilhões para ajudar os países de baixa e média 
renda a comprar e distribuir vacinas, testes e tratamentos COVID-19 e fortalecer os sistemas de vacinação. O 
financiamento baseia-se na mais ampla resposta do Grupo Banco Mundial à COVID-19, que está ajudando mais de 
100 países a fortalecer os sistemas de saúde, apoiar as famílias mais pobres e criar condições favoráveis para 
manter os meios de subsistência e empregos para os mais afetados. 
 
* A Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), do Grupo Banco Mundial criada em 1960, ajuda os países 
mais pobres do mundo disponibilizando doações e empréstimos com baixos ou sem taxas de juros para projetos e 
programas que impulsionam o crescimento económico, reduzem a pobreza e melhoram a vida das pessoas pobres. 
A IDA é uma das maiores fontes de assistência para os 76 países mais pobres do mundo, 39 dos quais estão em 
África. Os recursos da IDA trazem mudanças positivas para 1,5 bilhão de pessoas que vivem nos países da IDA. 
Desde 1960, a IDA tem apoiado o trabalho de desenvolvimento em 113 países. Os compromissos anuais atingiram 
em média US $18 bilhões nos últimos três anos, com cerca de 54% destinado a África. 
 
O Fundo de Financiamento Global (GFF) é uma parceria múltipla sediada no Banco Mundial que apóia os países 
com fardo de mortalidade materna e infantil e necessidades financeiras mais altas do mundo. O GFF usa pequenas 
quantias de financiamento de doações vinculadas a quantias maiores do Banco Mundial IDA / BIRD para catalisar 
um processo liderado pelo país para direcionar as intervenções mais eficazes para mulheres, crianças e 
adolescentes, incluindo saúde sexual e reprodutiva, nutrição e ajudando a construir resiliência e saúde equitativa. 
Desde que o GFF foi fundado em 2015, os países parceiros fizeram progressos significativos para melhorar a saúde 
materno-infantil. 
 
 

Contactos Imprensa: 
Em Maputo: Rafael Saute, (+258) 21482300, rsaute@worldbank.org  

 
Para mais informação sobre o Banco Mundial em Moçambique, visite: 

www.worldbank.org/en/country/mozambique   
   

Para saber mais sobre o IDA, por favor visite: www.worldbank.org/ida 
Siga-nos no Facebook: http://www.facebook.com/worldbankafrica 

Twitter: https://twitter.com/WorldBankAfrica 
Veja os nossos vídeos no YouTube: http://www.worldbank.org/africa/youtube 

Escute os nossos Podcasts no Soundcloud: https://soundcloud.com/worldbank/sets/world-bank-africa 
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