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Objectivos da Reunião IV - CTA

• Divulgar a visão e objectivos do Projecto

• Reflectir sobre o panorama actual

• Definir cronograma das actividades  

A UNI VAX é uma iniciativa que congrega empresas e organizações da sociedade 

civil - visa alargar a base de vacinação contra a COVID-19 em Moçambique, sendo 

complementar ao esforço do Estado no processo de vacinação do povo 

Moçambicano. Para além de vacinar a sua força de trabalho, a iniciativa inclui uma 

comparticipação de vacinas a favor da população vulnerável em Moçambique,
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COVID 19 – Desafios no control da doença 

→ Mutação – novas estirpes

→ Transmissibilidade elevada – OMS prevê

3ª vaga, ja a acontecer em países na Europa.

→ Idades mais jovens cada vez mais

infectadas – Grande impacto na força

laboral

→ Vacinação – Melhor arma disponível.

→ Imunidade de Grupo – quebra do ciclo

– Só quando 60% população vacinada –

para Moçambique 16.825.333 pessoas.
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COVID 19 – Desafios no control da doença 

- A Fase 1 → Profissionais de Saúde; Idosos vivendo 

e lares da terceira idade e trabalhadores dos lares 

de idosos; doentes com Diabetes mellitus e Forças 

de Defesa e Segurança.

- Fase 2 → doentes com diabetes mellitus não 

abrangidos na fase 1; Reclusos e funcionários 

prisionais; doentes com HIV, Insuficiência cardíaca e 

insuficiência respiratória crónica; população 

residente em centros de acomodação com idade 

superior a 50 anos; população com mais de 50 anos 

residente em áreas urbanas.

- Fase 3 → População residente e centros de 

acomodação com idade superior a 50 anos não 

abrangidos na fase anterior; população com mais 

de 50 anos residente em áreas rurais.

- Fase 4 → população não abrangida nas fases 

anteriores.
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COVID 19 – Panorama Actual

So é permitida a aquisição de vacinas por entidades estatais.

 Mecanismos multilaterais 

- Iniciativa COVAX - OMS,UNICEF, e GAVI - Acesso gratuito a 20% da 

população Moçambicana – 384 mil doses da Covishield (AstraZeneca) - 08/03/2021

- Iniciativa AVATT – African Vaccine Acquisition Task Team – 60% do continente –

gestão pela União Africana. 

 Mecanismos bilaterais

- Doação/compra - 24/02/2021 → 200.000 doses de vacina, Sinopharm (chinesa)

 Mecanismo complementar de aquisição directa, 

 Fundo para a aquisição de vacinas contra a COVID-19.

 03 contas no BM- Relatório periódico sobre o uso deste
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Objectivos do projecto UNI VAX 

• Congregar todas as empresas e as organizações da

sociedade civil interessadas, num processo compra

conjunta de vacinas para COVID-19.

• Vacinar os trabalhadores e dependentes.

• 10% ou mais das vacinas adquiridas canalizadas para

reforçar a vacinação dos grupos vulneráveis.



UNI VAX - Cadeia de valor
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Aquisição

Transporte até Maputo

Conservação

Distribuição

Vacinação 
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Aquisição

Transporte

Sinopharm → 26 US$ vacina → 2 doses

aplicadas no intervalo de 21 dias → +

10% transporte até Maputo → + 10%

ajuda grupos vulneráveis = 31.2 US$

UNI VAX - Cadeia de valor
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Vacinas a serem adquiridas  



10

Sinopharm (BBIBP-Corv)

Vírus ativo

Inativação

Vírus Inativo

• Como funciona

Fonte: The New York Times

• Tipo de vacina: Vírus Inativado

• Nome: BBIBP-Corv

• Eficácia: 79,34%

• Administração: Intramuscular

• Doses: Duas doses 
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Aquisição

Transporte

Como ? 

- Carta de Manifestação de interesse para MISAU com c.c 

Ministério de Economia e Finanças.

- Depósito da verba correspondentes numa das contas do BM

- Publicação de um relatório periódico sobre uso do fundo

Quando ?

Cartas por cada 

empresa ou via 

Projecto UNI VAX

através de um  MdeE?

Asseguradas as garantias 

de visibilidade da conta 

bancária  e transparência 

da gestão? 

UNI VAX - Cadeia de valor



Cadeia de valor
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Aquisição

Transporte

Conservação

Distribuição

Vacinação MISAU treinará staff saúde das 

empresas e facultará 

instrumentos de registo



Cadeia de valor
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Aquisição

Transporte

Conservação

Distribuição

Vacinação 

Como e por quêm?

Como e por quêm ?

Custo estimado?

Projecto UNI VAX ou negociação 

directa entre empresas? Deixar 

com o MISAU?

Como integrar empresas 

que não tenham staff 

médico  ?
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