
Países lusófonos
RELATÓRIO SOBRE O IMPACTO REGIONAL

Os investimentos do Fundo Global nos países lusófonos ascendiam, 
em dezembro de 2018, a 1,4 mil milhões de USD, tendo salvo 935 000 
vidas, colocado quase 1,3 milhões de pessoas em terapia antirretroviral, 
tratado perto de 600 000 casos de TB e distribuído mais de 56 milhões 
de mosquiteiros. 

O Fundo Global tem vindo 
a investir em seis dos países 

lusófonos – Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, São 
Tomé e Príncipe e Timor Leste – 

desde a sua criação em 2002. Tem 
sido um forte defensor do aumento 

dos recursos para a luta contra a 
SIDA, a tuberculose e a malária. 
O seu empenhamento contínuo, 

associado a parcerias estratégicas 
e maior financiamento interno, 

tem conduzido a resultados 
transformadores.
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Angola 93 800 261 000 13 500 000

Cabo Verde 1820 - -

Guiné-Bissau 12 000 13 100 3 710 000

Moçambique 1 160 000 300 000 37 300 000

São Tomé e Príncipe 707 496 361 000

Timor Leste 287 17 900 1 320 000

Resultados do Fundo Global 
nos países lusófonos  
Final de 2017
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Angola
Em 2016, o Fundo Global atribuiu 
três subvenções para ajudar a 
estabilizar o setor da saúde, afetado 
por repetidos surtos de doenças 
(febre amarela, malária) e cortes 
orçamentais, em 2015 e 2016, em 
virtude de uma crise orçamental 
continuada. Foram realizados 
progressos positivos em termos de 
malária com a implementação de uma 
campanha massiva de mosquiteiros 
tratados com inseticida de longa 
duração, conduzida pelo Fundo 
Global e pela Iniciativa Presidencial 
contra a Malária (IPM). O Fundo 
Global lançou ainda um projeto de 
gestão comunitária integrada de 
casos, em que participaram agentes 
comunitários apoiados pelo Governo, 
a fim de prestar tratamento atempado 
e eficaz da malária, da pneumonia e 
da diarreia a crianças com menos de  
5 anos em comunidades isoladas. 

Cabo Verde
Em Cabo Verde, a forte liderança 
política e um sistema de saúde robusto 
resultaram em ganhos significativos 
na luta contra o VIH, a TB e a malária. 
A taxa de prevalência do VIH é baixa, 
com bolsas de maior prevalência 
entre as populações-chave. Mais 
de metade dos adultos que vivem 
com o VIH têm acesso a tratamento 
antirretroviral. Por outro lado, Cabo 
Verde eliminou praticamente a 
transmissão do VIH de mãe para 
filho. O Fundo Global concedeu 
apoio financeiro para equipar o país 
com máquinas GeneXpert a fim de 
viabilizar o rastreio e os testes de 
carga viral do VIH nas crianças. O 
país registou ainda uma diminuição 
drástica de casos notificados de 
malária desde 2002. Em 2015, apenas 
foram notificados 27 casos, 20 dos 
quais foram importados. Em parceria 
com as autoridades locais, a OMS e 
a Parceria RBM para a erradicação 
da malária, o Fundo Global tem 
conduzido operações persistentes 
de fumigação de interiores com 
inseticidas de ação residual para 
conter a doença com resultados 
positivos. O país está a trabalhar no 
sentido de eliminar a malária até 2020. 
Os futuros investimentos em saúde 
no país incidirão sobre o diagnóstico 

e o tratamento da tuberculose 
multirresistente, procurando eliminar 
as barreiras aos cuidados de saúde 
para as populações-chave, e sobre 
programas destinados a acelerar os 
testes, tratamento e erradicação do 
VIH, com vista a pôr fim à epidemia 
da SIDA.

África

Guiné-Bissau

Angola

São Tomé e Príncipe

Cabo Verde

Moçambique

INVESTIMENTOS EM SAÚDE

1820
Pessoas em terapia 
antirretroviral em 2017

2 milhões de USD

2,4 milhões de USD

2 milhões de USD

Investimento total
15,5 milhões de USD

RESULTADOS

TB/VIH

VIH/SIDA

Malária

Outro

9,2 milhões de USD



 Sudeste Asiático

Guiné-Bissau
Sendo o principal parceiro financeiro na 
área da saúde no país, o Fundo Global 
investiu quase 100 milhões de USD 
desde 2003, tendo obtido resultados 
significativos. Em novembro de 2017, 
o Fundo Global atribuiu financiamento 
adicional no valor de 13,5 milhões de 
EUR destinado a reduzir em 25% a 
incidência da tuberculose e em 50% 
a taxa de mortalidade até 2020 (face 
a 2013), bem como a apoiar o país na 
sua transição para o acesso universal 
a serviços de prevenção e tratamento 
do VIH até 2020. O Fundo Global 
concedeu igualmente uma subvenção 
no valor de 16,1 milhões de EUR para 
apoiar intervenções de alto impacto, 
assim como atividades essenciais de 
prevenção e tratamento da malária.

Moçambique
A parceria entre Moçambique e 
parceiros da área da saúde a nível 
global tem logrado um grande 
impacto ao longo dos anos.

A parceria tem vindo a implementar, 
desde 2013, uma estratégia de rápida 
expansão do tratamento do VIH, 
aumentando o número de pessoas em 
terapia antirretroviral de 300 000 em 
2012 para mais de um milhão em 2017 
e distribuindo mais de 12,9 milhões de 
mosquiteiros em 2017. No caso da TB, 
a parceria com o Fundo Global tratou 
com sucesso 85 300 pessoas em 2017.

Em dezembro de 2017, Moçambique 
e o Fundo Global assinaram seis 
subvenções para o período de 
implementação de 2018-2020, 
totalizando 515 milhões de USD, a fim 
de apoiar a redução da mortalidade 
e morbidade causadas pela malária 
em 40% até 2022 (face a 2015), bem 
como de novas infeções pelo VIH e 
mortes relacionadas com o VIH em 
40% e das taxas de mortalidade por 
TB em 50% até 2020. Além disso, os 
recursos prestam apoio à melhoria 
da taxa de notificação de todas as 
formas de tuberculose (por 100 000 
habitantes) de modo a passarem de 
278 em 2016 para 352 em 2020.

São Tomé e Príncipe
O Fundo Global tem vindo a apoiar 
São Tomé e Príncipe desde 2005, 
com resultados significativos. Entre 
2008 e 2014, a prevalência do VIH 
diminuiu de 1,5% para 0,5% na faixa 
etária dos 15 aos 49 anos e de 0,8% 
para 0,1% na faixa etária dos 15 aos  
24 anos. Desde 2005, a prevalência 
da malária no país diminuiu de 5% 
para 0,2% e a taxa de mortalidade 
caiu para zero. O país encontra-se na 
fase de controlo em São Tomé e na 
fase de pré-eliminação em Príncipe.

O Fundo Global concedeu 5 milhões 
de USD adicionais para o período de 
2018-2020.

Timor Leste 
Timor Leste regista taxas reduzidas de 
prevalência do VIH, mas uma das taxas 
estimadas de incidência e prevalência 
da tuberculose mais elevadas do 
Sudeste Asiático. Há quase 15 anos 
que o país tem vindo a assistir a uma 
diminuição drástica da incidência 
da malária, encontrando-se no bom 
caminho para alcançar o estatuto de 
erradicação da malária até 2022.

Timor Leste 

287
Pessoas atualmente em 
terapia antirretroviral (TARV)

334 000
Mosquiteiros distribuídos para a 
prevenção da malária em 2017

RESULTADOS

3600
Pessoas com TB tratada em 2017

300 000

2012 2017

Mais de 1 milhão

85 300
Pessoas com TB tratada em 2017

Número de pessoas em 
terapia antirretroviral

12,9 MILHÕES
Mosquiteiros distribuídos em 2017

RESULTADOS

4,5 milhões de USD
3,9 milhões de USD

25,4 milhões de USD

VIH

TB

Malária

INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Investimento total
33,8 milhões de USD



Sistemas de saúde 
resilientes e sustentáveis 
Os sistemas de saúde robustos não só 
são essenciais para erradicar o VIH, a 
TB e a malária enquanto epidemias, 
como produzem resultados mais 
amplos, prestando cuidados de saúde 
de uma forma sustentável, equitativa 
e eficaz. O Fundo Global destina um 
quarto dos seus investimentos a áreas 
que carecem de sistemas de saúde 
mais fortes, incluindo a formação de 
profissionais de saúde comunitários, 
laboratórios, gestão de dados e 
cadeias de abastecimento.

Mulheres e raparigas
As mulheres e as raparigas continuam 
a ser desproporcionalmente 
afetadas pelo VIH, a TB e a malária. 
A desigualdade de género, a 
discriminação, a violência, o acesso 
limitado à educação e a falta de 
serviços adaptados inibem o acesso 
das mulheres e das raparigas aos 
cuidados de saúde e geram novas 
infeções. Em todo o mundo, perto 
de 1000 mulheres jovens e raparigas 
são diariamente infetadas pelo VIH. 
O Fundo Global concedeu 5 milhões 
de USD adicionais para o período 
de 2017-2019 a 13 dos países mais 
afetados na África Austral e Oriental, 
que incluem Moçambique, a fim de 
apoiar programas integrados de 
prevenção, tratamento e cuidados 
para raparigas adolescentes e jovens 
mulheres. 

Abril de 2019  
theglobalfund.org

Sobre o Fundo Global 
O Fundo Global é uma organização do século XXI criada com o fim de acelerar a erradicação da SIDA, da tuberculose 
e da malária enquanto epidemias. Enquanto parceria entre governos, a sociedade civil, o setor privado e as pessoas 
afetadas pelas doenças, o Fundo Global mobiliza e investe anualmente quase 4 mil milhões de USD para apoiar programas 
conduzidos por especialistas locais em mais de 100 países. No nosso trabalho conjunto, desafiamos barreiras e adotamos 
abordagens inovadoras para melhor servir as pessoas afetadas pelas doenças.
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A profissional de saúde Arrelina Nestho realiza um teste de malária a Manuel dos Santos 
Moniz, cozinheiro de 29 anos, no Centro de Saúde Pescadores na cidade de Maputo, 
província de Maputo, Moçambique.

Intensificar a luta

A erradicação das epidemias do VIH, da TB e da malária está ao nosso 
alcance, mas ainda não está firmemente nas nossas mãos. Ao fim de anos de 
extraordinário progresso, há novas ameaças que nos têm desviado do bom 
caminho. Enfrentamos hoje um momento decisivo. Intensificamos a luta ou 
aceitamos este retrocesso? A meta do Fundo Global em termos de mobilização 
de fundos para o próximo ciclo de três anos é de um mínimo de 14 mil milhões 
de USD. Estes fundos ajudarão a salvar 16 milhões de vidas e a reduzir a taxa 
de mortalidade causada pelo VIH, pela TB e pela malária em 50% até 2023, 
construindo ao mesmo tempo sistemas de saúde mais robustos. Chegou o 
momento de intensificar a luta para erradicar as epidemias até 2030.


