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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 
 

Nações Unidas efectivam mais um donativo para combate ao COVID-19, como 
resposta ao Plano de Contingência Nacional 

 

 
As Nações Unidas no âmbito do apoio a São Tomé e Príncipe no combate à 
pandemia de COVID-19, irá ofertar ao Ministério da Saúde 12 toneladas de 
material médico-hospitalar, que deverão chegar ao país, no dia 15 de Maio, no 
voo organizado no quadro do mecanismo EU Humanitarian Air Bridge. 
 

Dentre os materiais adquiridos pela OMS destaca-se o laboratório PCR que irá 
dotar São Tomé e Príncipe dos meios que vão permitir realizar localmente os 
testes de rastreio ao COVID-19; integram igualmente a lista de donativos, 10 
ventiladores, material de proteção individual, nomeadamente máscaras, luvas, 
óculos, viseiras e fatos, bem como medicamentos utilizados para o 
atendimento aos doentes por coronavírus, pequenos equipamentos como 
oxímetros e todo o material necessário para colheita e análise dos testes, todos 
adquiridos pela OMS. 
 

Além dos equipamentos e medicamentos chegarão também ao país uma 
equipa de emergência médica ao serviço da OMS, composta por 4 
profissionais (1 médico, 2 enfermeiros intensivistas e um especialista em 
logística), todos, profissionais de grande experiência adquirida ao serviço do 
INEM de Portugal, e um consultor especialista em gestão de emergências de 
saúde pública. 
 

Note-se que já se encontra no país um técnico da OMS (VIROLOGISTA) que 
prestará apoio na utilização do laboratório e que tem administrado formações 
aos técnicos locais sobre a utilização e manutenção do laboratório. 
 

Nestes tempos de crise, a ONU através do UNICEF continua a garantir a 
manutenção do funcionamento dos serviços de saúde básicos e essenciais 
para salvar vidas, combatendo outras doenças. Por isso, integra igualmente o 
lote de medicamentos, 7200 vacinas contra a poliomielite e 9600 contra o 
pneumococo. 
 

Esta doação enquadra-se no suporte técnico e material da Equipa País das 
Nações Unidas que visa contribuir para o reforço da capacidade de resposta de 
São Tomé e Príncipe aos impactos da COVID-19 e mitigar a propagação do 
vírus no País, avaliado em 4 milhões de dólares. 
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O Sistema das Nações Unidas agradece o apoio do governo portugues na 
facilitação do transporte dos equipamentos acima mencionados através da 
União Europeia. 
 
Para mais informações sobre como as Nações Unidas estão a apoiar São 
Tomé e Príncipe a fazer face à pandemia da COVID-19, acompanhe a iniciativa 
informativa #agoramaisqueNUnca. 

 

 
 
 
 

 

Gabinete da Coordenadora Residente (UNRCO) 
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