
 

 

Através de um compromisso antecipado, Portugal aumenta em mais do triplo a 

sua contribuição para o Fundo Global 

29 de abril de 2019 

PORTO – O Fundo Global congratula-se com o compromisso assumido por Portugal no valor 

de 750 000 EUR para com o Sexto Reforço do Fundo Global, o que representa mais do triplo 

face ao seu compromisso anterior. 

“O Ministério da Saúde e o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal têm o prazer de 

anunciar esta importante contribuição para uma causa que não é apenas nossa, mas na qual nos 

sentimos empenhados, pois temos consciência de que a solidariedade e a partilha de esforços 

são instrumentos fundamentais para assegurar mais e melhor saúde para todos, sem excluir 

ninguém”, referiu a Dra. Raquel Duarte, Secretária de Estado da Saúde de Portugal. 

Portugal, que foi seriamente atingido pela crise financeira global de 2008, tem vindo a 

restabelecer continuamente o seu compromisso para com a saúde mundial, aumentando 

progressivamente as suas contribuições anuais para o Fundo Global. Este é o primeiro 

compromisso plurianual do país desde 2007. Trata-se de um passo crucial, na medida em que os 

compromissos plurianuais garantem a previsibilidade do financiamento aos países que 

combatem o VIH, a TB e a malária, reforçando a qualidade e a sustentabilidade do impacto dos 

programas. 

“Sentimo-nos profundamente gratos pelo compromisso assumido por Portugal e honrados pela 

sua incansável dedicação ao restabelecimento do seu apoio à saúde mundial e ao Fundo Global”, 

afirmou Peter Sands, diretor executivo do Fundo Global. “O apoio de Portugal ajudar-nos-á a 

salvar 16 milhões de vidas e a reduzir para metade as taxas de mortalidade causadas pelas 

doenças até 2023.” 

O compromisso de hoje foi assumido num evento intitulado Rumo à reforço - sublinhar a 

importância do Fundo Global para o financiamento da redução dos danos. O Fundo Global é o 

maior financiador mundial de programas de redução de danos. 

Com o apoio de Portugal, os investimentos do Fundo Global em seis países lusófonos – Angola, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste – salvaram 935 

000 vidas, colocaram quase 1,3 milhões de pessoas em terapia antirretroviral para o VIH, 

trataram perto de 600 000 casos de TB e distribuíram mais de 56 milhões de mosquiteiros. 

Portugal presta igualmente apoio crucial aos países lusófonos (de língua portuguesa) em todo o 

mundo, ajudando o Fundo Global e os seus parceiros a recrutar profissionais de entre o seu 

contingente de especialistas em saúde.  

Nos países em que investimos, já foram salvos mais de 27 milhões de vidas e o número de 
pessoas vitimadas pela SIDA, pela TB e pela malária diminuiu em um terço. O Fundo Global 
produz este impacto em conjunto com um leque diversificado de parceiros, incluindo parceiros 
bilaterais, agências multilaterais e técnicas, empresas do setor privado, fundações, países de 
implementação, grupos da sociedade civil e pessoas afetadas pelas doenças. 

O Fundo Global pretende angariar pelo menos 14 mil milhões de USD para o ciclo de 

mobilização de fundos destinados ao Sexto Reforço. 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. A França acolherá a 

conferência de potenciais doadores para o Sexto Reforço em 10 de outubro de 2019 em Lyon.  

 

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. 

 

Para mais informações, contactar: 

MELANIE BROOKS 

Comunicações  

Telemóvel: +41 79 590 3047 

E-mail: melanie.brooks@theglobalfund.org  

 

Estão disponíveis informações sobre o trabalho do Fundo Global em www.theglobalfund.org 

Siga o Fundo Global no Twitter: http://twitter.com/globalfund 

Junte-se ao Fundo Global no Facebook: http://www.facebook.com/theglobalfund 
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