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Moçambique continua a trabalhar para alcançar a cobertura 
universal na prevenção contra a malária 
  
Maputo – O Ministério da Saúde de Moçambique, juntamente com o Fundo Global de Luta 
contra a SIDA, a Tuberculose e a Malária, a World Vision e a BHP Billiton Sustainable 
Communities, anunciaram hoje uma parceria para garantir que as famílias em risco de 
malária em Moçambique tenham acesso a métodos de prevenção eficazes contra esta doença. 
 
Para este fim, o Ministério da Saúde e a World Vision-Moçambique, uma organização cristã 
de assistência e desenvolvimento, assinaram subvenções no valor de 85 milhões de dólares 
com o Fundo Global para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da malária nos próximos 
três anos. A BHP Billiton Sustainable Communities, uma instituição de solidariedade 
estabelecida pela empresa Mozal, contribuiu com 10 milhões de dólares para o Fundo Global 
no sentido de apoiar estas subvenções. 
 
“O Governo continua a priorizar as intervenções contra a malária garantindo o acesso a 
meios de prevenção, diagnóstico e tratamento as comunidades”, afirmou Quinhas 
Fernandes, Diretor Nacional-Adjunto de Saúde Pública de Moçambique, em conferência de 
imprensa. “Esperamos que a campanha de distribuição de redes mosquiteiras actualmente 
em curso em 55 distritos do País e a que iniciará em Julho do corrente ano noutros 65 
distritos, contribua para que o País continue a caminhar para alcançar uma cobertura 
universal na prevenção da malária nos próximos anos”, acrescentou. 
 
A subvenção financiará a distribuição de redes mosquiteiras tratadas com inseticida de longa 
duração, a pulverização intra-domiciliária com inseticida de ação residual nas áreas não 
abrangidas pelas redes, a aquisição de meios de diagnóstico e tratamento, a formação de 
profissionais de saúde para o diagnóstico e o tratamento correcto da malária, bem como a 
sensibilização e a mobilização das comunidades. Esta subvenção apoiará também o 
desenvolvimento de parcerias ao nível das comunidades e com a sociedade civil. 
 



“O Fundo Global tem muito gosto em continuar a trabalhar em Moçambique para 
proporcionar o acesso a meios de diagnóstico e tratamento através do sistema nacional de 
saúde”, afirmou Kirsi Viisainen, Gestora Sénior do Portefólio do Fundo Global para 
Moçambique. “Moçambique é um bom exemplo de colaboração entre o Governo, Sociedade 
Civil e Setor Privado no financiamento e na implementação de uma resposta concertada a 
nível nacional contra a malária, e aguardamos com expetativa a continuação do 
fortalecimento desta parceria.” 
 
A World Vision-Moçambique louvou esta “acção com potencial para salvar vidas num país 
onde a malária é a causa importante de mortalidade infantil”. Graham Strong, Director 
Nacional da organização, acrescentou: “Isto demonstra a determinação do Governo, da 
Sociedade Civil, e do Setor Privado no sentido de trabalhar ao lado das comunidades para 
acabar com esta malária ”. 
 
A BHP Billiton é uma empresa líder a nível global no setor dos recursos naturais e a maior 
acionista da fundição de alumínio Mozal em Boane, Moçambique. “A BHP Billiton 
Sustainable Communities tem muito gosto em contribuir com 10 milhões de dólares para o 
Fundo Global de Luta contra a SIDA, a Tuberculose e a Malária”, declarou Ian Wood, 
Presidente da BHP Billiton Sustainable Communities. 
 
“O compromisso da BHP Billiton em Moçambique ascende assim a cerca de 30 milhões de 
dólares em cinco anos. Além da contribuição para o Fundo Global, apoiamos a saúde 
materno-infantil, o acesso melhorado a água potável e saneamento e aos pequenos 
agricultores em meios de subsistência sustentáveis.”  
 
A malária é um dos desafios mais importantes de saúde pública em Moçambique. Reduzir a 
transmissão da malária através da implementação de medidas de proteção das pessoas 
contra a picada do mosquito em Moçambique é uma uma prioridade do Governo.  
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