Na Província da Zambézia:
FDC Lança Programa de Apoio a Vacinação
(Nota de imprensa)

Dentro da sua missão de fortalecer a capacidade das comunidades mais desfavorecidas para
erradicação da pobreza e promoção da justiça social, a Fundação para o Desenvolvimento
da Comunidade (FDC), vai proceder no dia 30 de Setembro o lançamento do Projecto de
Apoio ao Programa Alargado de Vacinação (PAV). A cerimónia terá lugar na cidade de
Quelimane e será dirigida pelo Governador da Província, Itai Meque.
Com o PAV-Zambézia, a FDC pretende contribuir para a redução da mortalidade de
crianças de zero aos cinco anos e mulheres em idade reprodutiva, por forma a assegurar
uma maternidade segura.
Para tal, a FDC vai reforçar o sistema nacional de saúde através da melhoria da cadeia de
frio, equipando as unidades sanitárias da província com geleiras de conservação de vacinas
bivalentes (eléctricas e a gás). Vai melhorar o sistema de controle de vacinas e capacitar em
serviço os vacinadores para melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade. Vai
também capacitar as Organizações de Base Comunitária (OCBs) e ONGs locais com vista a
participarem activamente na mobilização e educação comunitária para saúde da mulher e
criança, contribuindo assim para maior afluência da comunidade aos programas de
vacinação e de Saúde Materno Infantil (SMI). Está ainda previsto a substituição dos fogões
de esterilização a lenha por fogões a gás, substituição dos candeeiros à petróleo e velas de
cera por lâmpadas à gás, bem como a alocação de viaturas que vão assegurar a distribuição
de vacinas em tempo útil evitando situações de ruptura de stock.
O projecto vai abranger todas as unidades sanitárias dos distritos da Província da Zambézia,
incluindo a cidade de Quelimane e esta orçado em 2.3 milhões de dólares americano,
financiados pela Embaixada da Noruega, para um período de 3 anos.
Importa referir que dados do INE, publicados no ano passado, indicavam que a Província da
Zambézia regista as taxas de mortalidade infantil mais elevada do país, 205 por mil
nascimentos. Assim, a FDC espera, com este projecto, poder contribuir para melhorar os
níveis de cobertura vacinal, aumentando a taxa de cobertura dos actuais 50 para 90%.
Esta iniciativa insere-se num projecto que iniciou em 2002 na Província de Cabo Delgado,
tendo sido desenvolvida em 2006 na Província de Nampula, onde os níveis de cobertura de
crianças completamente vacinadas chegaram a atingir 90%.
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