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MENSAGEM DA 
LIDERANÇA DA E8

Apesar da pandemia da COVID - 19, a Eliminação 8 (E8) 

teve um ano extraordinário em 2021, estabelecendo 

parcerias devotadas e apoiando a melhoria contínua da 

prestação de serviços em resposta aos surtos de malária 

na região. Durante o mesmo período, renovámos o nosso 

compromisso e estratégia de eliminação da malária com 

vista a situar e alinhar a nossa visão com o ambiente 

circundante em mudança. Informados pelo Comité 

Técnico sobre a malária e a necessidade de reformular 

a nossa estratégia de eliminação, analisámos a nossa 

estratégia regional contra a malária e começámos 

a trabalhar num plano estratégico quinquenal mais 

focalizado que está em conformidade com o mandato 

da E8, criando sinergias para a inovação inclusiva, 

e uma maior participação do sector privado. Com o 

apoio do Conselho de Administração do Secretariado 

da E8, optámos por reforçar a colaboração regional e o 

engajamento transfronteiriço, prestando maior atenção 

à malária transfronteiriça uma vez que a transmissão 

não respeita as fronteiras nacionais. Neste sentido, não 

podemos acelerar a eliminação da malária sem o apoio 

dos intervenientes e parceiros nacionais, porque uma 

abordagem holística para a eliminação exige um amplo 

leque de interesses e perícia para actuar em conjunto. 

Fazendo uma retrospectiva, face ao aumento dos 

casos da COVID-19, verificou-se diminuições notáveis 

na transmissão da Malária no Botsuana, Moçambique, 

África do Sul e Zimbábue.  Todavia, com o surgimento 

de novas variantes da COVID-19, os casos de malária 

continuaram a aumentar na região, especialmente em 

Angola, Eswatini, Namíbia e Zâmbia.

Hon. Ministro Dr. Mathume Joseph Phaahla

(Ministro da Saúde da África do Sul)

Adv. Thabang Clement Phatela

(Presidente do C. de Administração do 

Secretariado da E8)
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A crescente ameaça da COVID-19 tem exercido 

pressão sobre a prestação de serviços de saúde, 

desafiando as intervenções de controlo e eliminação 

da malária, resultando em atrasos na implementação, 

reorçamentação, e redireccionamento de recursos 

do sector da saúde. Além disso, enfrentaram-se 

interferências iniciais na cadeia global de fornecimento 

de produtos essenciais para o controlo da malária, devido 

a restrições de transporte e atrasos de expedição. Isto 

aconteceu num momento extremamente crítico em que 

os países da E8 fizeram extraordinários progressos. A 

necessidade de salvaguardar as vidas dos profissionais 

de saúde e das comunidades durante o pico do surto da 

pandemia provocou uma mudança tanto na elaboração 

como na implementação dos programas de combate 

a malária. Este novo normal resultou em abordagens 

inovadoras de controlo e eliminação da malária, valendo-

se dos pontos fortes únicos de cada país na região da 

E8 e de uma melhor colaboração transfronteiriça.

Ao olharmos para o ano 2022, temos de enfrentar os 

obstáculos sistémicos críticos e investir na obtenção 

atempada das ferramentas adequadas para impedir 

o ressurgimento da malária e para a salvaguarda dos 

recursos necessários para a sua eliminação. Além do 

facto de Eswatini e a África do Sul não terem atingido 

os seus objectivos iniciais de eliminação da malária em 

2020, a resistência emergente do parasita da malária 

aos medicamentos, e os mosquitos aos insecticidas, 

estão a complicar ainda mais os esforços de eliminação.

Devemos avançar mais resolutamente como região e 

reforçar os sistemas de saúde, vigilância e monitorização 

se quisermos sustentar os progressos feitos até agora e 

evitar o recuo. A E8 aprendeu com as várias realizações 

e desafios e continua a fornecer uma plataforma 

regional funcional inovadora, tanto a nível técnico como 

de políticas, aos seus Estados membros e parceiros 

de eliminação da malária, conducente a um objectivo 

regional unificado. Ao longo de 2021, a E8 continuou 

a reunir os decisores políticos, incluindo os Ministros 

da Saúde da Comunidade para o Desenvolvimento da 

África Austral (SADC) e os Ministros responsáveis pelo 

VIH e SIDA, que durante a sua cimeira extraordinária de 

11 de Novembro de 2021, aprovaram o Plano Operacional 

da Declaração de Windhoek. Especificamente, o plano 

apela a um aumento dos recursos nacionais, associado 

a um compromisso político dos governos dos países 

para preencher as lacunas de financiamento para 

a prevenção e aumentar o acesso ao diagnóstico e 

tratamento da malária.

 

Acreditamos que são necessárias políticas de apoio 

para promover a eliminação da malária, bem como 

medidas para ajudar os países a quantificar e a 

superar as lacunas financeiras a nível nacional. Nos 

últimos tempos, temos testemunhado o empenho dos 

Estados-membros, no aumento da responsabilização 

e medidas para a eliminação da malária, anualmente 

monitorizada através do Cartão de Pontuação da E8.

 

Estas extraordinárias realizações foram impulsionadas 

por dois factores fundamentais (i) o comprometimento 

feito pelos Estados membros em alcançar a eliminação 

até 2030 e (ii) a implementação de instrumentos 

harmonizados a nível transfronteiriço para se ter uma 

África Austral livre da malária. Estas oportunidades 

foram alavancadas face a um contexto de 

transformação radical – abandonando a “abordagem 

de silo visando a eliminação para uma abordagem mais 

fundamentalmente integrada”, com base nos pontos 

fortes de cada um dos estados-membros para eliminar 

a malária. De acordo com o conceito, as considerações 

normativas conferem maior ênfase às parcerias inter-

regionais para alcançar resultados específicos de alto 

impacto, pois a Malária transportada tanto por pessoas 

como por mosquitos pode atravessar fronteiras, daí 

que os países, jamais poderão eliminar a doença nem 

sustentar esta eliminação de forma individual, mas de 

forma conjunta, como Região.
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Na sexta-feira, 2 de Abril de 2021, a E8 e respectivos parceiros receberam a solene notícia do passamento físico 

da colega, irmã e mãe, Sra. Chipo Chirefu - Toto, após ter travado uma curta, mas corajosa batalha contra a COVID 

- 19. A personalidade extrovertida de Chipo, o sentido de humor, a coragem desmedida, e o talento na luta contra 

a malária farão muita falta. Durante o seu tempo de vida, desempenhou o cargo de Chefe de Finanças, Subsídios 

e Operações no Secretariado da E8 e era defensora dos esforços de mobilização de recursos, contribuindo 

imensamente para o desenvolvimento da proposta para a concessão de subsídios pelo Fundo Global no valor 

de 14 milhões de USD. De forma brilhante e visionária, liderou iniciativas de gestão e auditoria de subsídios que 

contribuíram para as excelentes performances do Secretariado da E8. Ao continuarmos com o seu legado com 

vista à eliminação da malária, o Secretariado da E8 lembra-se do ímpeto e da paixão demonstrados por Chipo.    

Que a sua alma descanse em paz.

Chipo Chirefu-Toto,
uma valente guerreira na luta contra a Malária

Em 
Memória 
Afectuosa 
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Nos últimos anos, a E8 registou progressos assinaláveis 

em muitos dos indicadores da malária e, se sustentados, 

os países da linha de frente, como Eswatini e a África 

do Sul, poderão concretizar a meta para 2025. Todavia, 

a região ainda se vê confrontada com desafios que 

atrasam os progressos gerais de eliminação da malária. 

O ano de 2021 não foi excepção. Verificámos tanto 

progressos como retrocessos nos nossos esforços 

regionais sustentados de eliminação. Se atentarmos 

para os indicadores da malária em todos os países, há 

um enredo comum – nenhum país poderá eliminar a 

malária sem que haja também um esforço por parte 

de outro. Esta convicção tem sido a pedra angular da 

E8, que reafirma o compromisso de que a malária é 

prevenível e pode sim ser eliminada. 

Segundo as estimativas, a região da E8 registou, em 

2020, cerca de 26 milhões de casos de malária. Desses 

casos, 24 milhões pertencem aos países endémicos 

da segunda linha da E8 - Angola (34%), Moçambique 

(41,7%), Zâmbia (23,6%) e Zimbábue (1%). Verificou-se 

uma redução de 8% nos casos regionais de malária em 

2021, de 26.199.148 em 2020 para 24.208.219 casos. 

Botsuana, Eswatini, Namíbia e África do Sul (da linha 

de frente) registaram poucos casos de malária com 

uma incidência média anual generalizada que variou 

entre 0 e 29 casos por 1000 habitantes. Dos oito 

países, Moçambique e Zâmbia registaram as maiores 

incidências de Malária de 366 e 343 por 1.000 habitantes, 

respectivamente. Os casos indígenas notificados têm 

também aumentado nos países de baixa transmissão, 

sendo que a Namíbia registou o maior número de casos 

com 8.772, seguida pela África do Sul com 5.235 casos. 

Botsuana e Eswatini registaram menos casos locais 

-141 e 4, respectivamente.

 

Apesar dos esforços feitos para a redução das mortes 

por malária a 47% entre 2016 e 2019 (de 19.886 em 2016 

para 10.496 em 2019), a região registou um aumento 

cumulativo de 40% ou 4.300 mortes por malária durante 

o pico da segunda onda da COVID-19 em 2020. Cerca 

de 14.623 pessoas morreram de malária em 2021, o que 

representa uma diminuição gradual de 173 mortes em 

relação a 2020. 

Do total de mortes por malária registadas na E8, 

Angola registou o maior número (87%), seguido pela 

Zâmbia (9%) e Moçambique (3%). Tendo em conta estas 

tendências, a E8 partilha abaixo os principais destaques 

e desafios do ano de 2021. 

SUMARIO
EXECUTIVO

Dr. John Chimumbwa

(Diretor Executivo do Secretariado da E8)
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 • Houve uma redução geral dos casos de malária 

superior a 40% no Eswatini e na África do Sul em 

comparação com 2020. Se sustentada, a região 

poderá alcançar o seu objectivo de eliminação 

para 2025 em pelo menos um país da E8.

 • Verificou-se uma redução geral dos casos de 

malária ao longo das fronteiras prioritárias da 

E8, tendo mais de 60% dos distritos fronteiriços 

registado uma diminuição dos casos de malária.

 • A importação da malária nos distritos fronteiriços 

dos quatro países da linha de frente diminuiu, tal 

como reflectido pelas elevadas proporções de 

casos de malária indígena notificados, em 2021, 

em comparação com o total de casos confirmados 

em 2020.

 • Moçambique, Zâmbia e Zimbábue (países da 

segunda linha), registaram uma redução de 

casos de malária na ordem dos 21%, 19%, e 70%, 

respectivamente.

A região da E8 continua a enfrentar desafios 

persistentes que têm afectado o progresso rumo a 

eliminação, apesar da hiper-endemia persistente nas 

partes setentrionais da região.

 • A fraca e inoportuna cobertura das principais 

intervenções de eliminação da malária, 

principalmente devido aos limitados fundos para 

os orçamentos para a saúde, minimizou o seu 

papel crítico na redução do fardo da doença em 

zonas de alta transmissão. 

 • O desequilíbrio nos ciclos orçamentais nacionais 

gerou desafios na pontualidade da aquisição e 

distribuição de produtos essenciais, tanto em 

resposta a emergências, como na implementação 

eficiente de actividades sazonais de prevenção 

contra a malária.

 • Desde que a COVID-19 foi declarada uma pandemia 

global, o redireccionamento de recursos da malária 

em resposta à COVID-19 afectou a implementação 

de intervenções, a disponibilidade de Equipamento 

de Protecção Individual (EPI), e a aquisição, 

expedição e distribuição atempados de produtos 

antipalúdicos. A COVID-19 também interrompeu 

a implementação de actividades chave de 

controlo vectorial como a PRI e a distribuição de 

mosquiteiros tratados com insecticida (MILD). 

Como resultado, a malária aumentou em 2 dos 

4 países da linha de frente. Eswatini e Namíbia 

registaram surtos entre Fevereiro e Maio, enquanto 

que o Botsuana começou o ano com índices 

superiores aos normais, tendo mais tarde baixado 

em Maio. Apenas a África do Sul teve uma redução 

de 52% nos casos confirmados entre 2020 e 

2021, o que contribuiu significativamente para a 

diminuição global nos países da linha de frente. 

 • Pouco conjunto de conhecimentos sobre o 

desenvolvimento da resistência à ACT. 

Tendo em conta os surtos de doenças emergentes e as 

lições da COVID-19 que exigiram muitos recursos para 

enfrentar a pandemia e em preparação para a próxima 

estação, as seguintes medidas de mitigação serão 

necessárias para que haja o mínimo de perturbações 

quanto à prestação de serviços contra a malária:

 • Salvaguardar os recursos de combate à malária em 

consideração de um potencial redireccionamento 

de fundos para o combate à COVID-19.

 • Reforçar a coordenação e parcerias com outros 

sectores para a consolidação dos recursos globais 

do sistema de saúde.

 • Reforçar a colaboração transfronteiriça através da 

intensificação das parcerias público-privadas nos 

países.

 • Trabalhar com a SADC e parceiros na 

operacionalização da Declaração de Windhoek 

para fazer o lobby para um forte empenho político 

e aumentar o financiamento doméstico para 

combater a malária.

 • Actualizar os Planos Nacionais e Regionais de 

Preparação e Resposta para coincidir com as 

necessidades das pandemias e as medidas 

de resposta para responder eficazmente a 

emergências.

v



RELATÓRIO ANUAL DA ELIMINAÇÃO OITO DE 2021

 vi

ACRÓNIMOS

ACT   Terapias combinadas à base de Artemisinina

SIDA  Síndrome de Imunodeficiência Adquirida

BMGF  Fundação Bill e Melinda Gates

CBMI  Iniciativas Transfronteiriças de combate a malária

CDC  Centros de Controlo de Doenças

COVID-19 Doença do Coronavírus de 2019

E8  Eliminação 8

FG  Fundo Global de Combate à SIDA, VIH, Tuberculose e  Malária

GHG  Grupo Global de Saúde

VIH  Vírus da Imunodeficiência Humana

PRI  Pulverização Residual intra-domiciliária

MILD  mosquiteiros tratados com insecticida de longa duração

MEAT  Kit de ferramentas de auditoria de eliminação da Malária

MEI  Iniciativa para a Eliminação da Malária

PNCM  Programa Nacional de Controlo da Malária

NMF3  Novo Modelo de Financiamento 3

NVDCP  Programa Nacional de Controlo das Doenças transmitidas por Vectores

PGI  Iniciativa de Genómica Patogénica

ARI  Avaliação Rápida de Impacto

SADC  Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral

SR  Sub-recipiente

TB  Tuberculose

CT  Comité Técnico

UCSF  Universidade de Califórnia, São Francisco

CUS  Cobertura Universal da Saúde

OMS  Organização Mundial da Saúde



RELATÓRIO ANUAL DA ELIMINAÇÃO OITO DE 2021

LISTA DE FIGURAS E TABELAS
Figura 1: Proposta de valor da E8          3

Figura 2: Retrospectiva dos 12 anos de colaboração regional       5

Figura 3: Quadro regional da malária          7

Figura 4: Tendências anuais nos países da  Linha de Frente (2005 - 2021)     8

Figura 5: Tendências anuais nos países da Segunda Linha (2005 - 2021)      9

Figura 6: Casos de Malária confirmados e letalidade dos casos nos países da linha de frente   10 

Figura 7: Casos de malária confirmados e letalidade dos casos nos países da segunda linha   10

Figura 8: Incidência transfronteiriça da malária em 2020        11

Figura 9: Incidência transfronteiriça da malária em 2021        11

Figura 10: Resultados da avaliação da Covid - 19         13

Figura 11: Iniciativas Transfronteiriças de combate a malária em toda a região     15

Figura 12: Zona da vigilância entomológica no Cuando-Cubango, sul de Angola     21

Figura 13: Revista especializada 1 (Raman et al. 2021)        23

Figura 14: revista especializada 2 (Moodley et al. 2021)        23

Figura 15: Tendências Orçamentais (USD) 2020 - 2022        24

Figura 16: Despesas por intervenção em 2021         26

Tabela 1: Compromissos dos Estados-Membros da E8 na redução da morbilidade e mortalidade por malária 4

Tabela 2: Iniciativas Transfronteiriças de combate a malária na regiao da E8     15

Tabela 3: Dados de Verificação dos Resultados do Prémio Distrital Simon Kunene    15

Tabela 4: Fontes de financiamento da E8         23

Tabela 5: Taxa de Absorção por Fonte de Financiamento        23

vii



RELATÓRIO ANUAL DA ELIMINAÇÃO OITO DE 2021

ÍNDICE
MENSAGEM DA LIDERANÇA DA E8         i

SUMARIO EXECUTIVO           iv

ACRÓNIMOS            vi

LISTA DE FIGURAS E TABELAS          vii

ÍNDICE             viii

1. DESCRIÇÃO GERAL DA E8          1

Quem Somos: Nossa Visão, Objectivo e Mandato       1

O Que Fazemos e a Nossa Promessa:         2

Impacto da E8 – Doze Anos de Colaboração Regional: Um olhar retrospectivo    5

Eliminação da Malária na Região da SADC        6

Tendências da Malária na Sub-Região E8        6

Progresso Rumo à Eliminação na região da E8        7

2. O Ano em Revista           13

a. Plataformas de Coordenação e Engajamento da E8      14

 Reuniões do Comité Técnico         14

 Iniciativas Transfronteiriças de combate a malária      15

 Apoio aos países          16

b. Mantendo a Malária no topo da agenda política       17

 Conselho Ministerial da SADC         17

 Dia de Luta contra a Malária na SADC        18

 Transformando Políticas em Acções        20

c. Melhoria contínua das abordagens regionais que visam a eliminação    21

 Novo Roteiro para a Eliminação Regional       21

 Evidência e partilha de conhecimentos        21

3. RESUMO FINANCEIRO          24

Envelope de Recursos da E8          24

Desempenho por Subsídio          24

BREVE REFLECÇÃO DO PNCM          28

AGRADECIMENTOS           29

ANEXO 1: Tendências dos Países da Linha de Frente em 2021      30

ANEXO 2: Tendências dos Países da segunda linha em 2021      32

IMAGENS: Comemoração do Dia da Malária da SADC em 2021 - Lilongwe, Malawi   36

RECONHECIMENTOS           38

viii



RELATÓRIO ANUAL DA ELIMINAÇÃO OITO DE 2021

ix



RELATÓRIO ANUAL DA ELIMINAÇÃO OITO DE 2021

1. DESCRIÇÃO       
  GERAL DA E8 
Quem Somos: Nossa Visão, Objectivo e Mandato

Fundada em 2009 por uma coligação de oito Ministros 

da Saúde da SADC, a Eliminação 8 (E8) foi criada 

para ajudar os países da África Austral a enfrentar a 

tendência estagnada de redução de casos da malária e 

a acelerar os progressos rumo à eliminação da malária. 

Isto foi despertado pela compreensão de que, apesar 

de muitos anos de tentativas individuais dos países 

para eliminar a malária dos seus territórios, o progresso 

dos esforços de um país depende do sucesso de outro 

país devido à conectividade fronteiriça homogénea, 

e às elevadas taxas e frequência de circulação da 

população ao longo e através das fronteiras. Esta 

interconectividade e movimento populacional exigem 

uma solução transfronteiriça coordenada para 

minimizar o fluxo parasitário através das fronteiras 

que poderia alimentar a transmissão local e inverter 

os ganhos obtidos com a redução do fardo da malária.

 

Em Março de 2009, realizou-se a primeira de uma série 

de reuniões de coordenação e consulta de alto nível 

entre os Ministros da Saúde da E8 a fim de fundamentar 

um acordo formal por parte dos Estados-Membros e 

de extrair medidas práticas de implementação pelos 

Programas Nacionais de Controlo da Malária e de 

reforçar a coordenação regional para a eliminação. 

A E8 é um organismo subsidiário da SADC, criada com 

o objectivo de ser pioneira no esforço de coordenação 

regional para actividades de controlo e eliminação 

da malária, a começar em oito países com a visão de 

eliminação da malária em toda a SADC até 2030.

 

Visão - Ter uma África Austral livre da malária. 

Objectivo - Conectar os países e assegurar uma 

plataforma conjunta de colaboração e programação 

estratégica para que os oito países alcancem zero 

transmissões locais, com a eliminação nos quatro 

países da linha de frente até 2025. 

O mandato da E8 é o de promover a colaboração 

regional necessária para eliminar a malária através 

do reforço do envolvimento transfronteiriço, da 

constituição de uma representação mais forte, e de 

parcerias de mediação para a sua eliminação. 
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O Mandato da E8

COORDENAR - Coordenação regional para que se alcance “0” casos 
de malária em toda a E8 até 2030: A eliminação efectiva da malária pelos países 

da E8 pressupõe uma forte colaboração transfronteiriça para uma resposta coordenada a fim 

de limitar a importação da malária. A E8 fornece uma plataforma de coordenação regional 

funcional, tanto a nível técnico como de políticas, para os Estados membros da E8 e os seus 

parceiros na eliminação da malária.

HARMONIZAR - Promover a harmonização das políticas, da gestão 
do conhecimento e do controlo de qualidade conducente à 
eliminação: Com vista a levar a cabo uma abordagem regional de eliminação, a região 

baseia-se nos esforços de harmonização a serem dinamizados pelo seu organismo mãe, 

a SADC. Estes esforços apoiam programas nacionais e actores regionais na elaboração e 

execução de estratégias de eliminação que se complementam e reforçam mutuamente 

através de fronteiras interligadas e porosas.

ADVOGAR - Elevar e manter a malária entre as prioridades principais 
da agenda da liderança regional: O compromisso político de alto nível viabiliza a 

eliminação da malária. A criação da E8 pelos oito Ministros da Saúde em 2009 assinalou um 

elevado nível de apoio à eliminação a nível ministerial. Através da plataforma E8, os Ministros 

da Saúde proporcionam uma liderança adicional para a eliminação da malária.

ENGAJAR - Facilitar a redução da transmissão transfronteiriça: A 
importação e transmissão da malária nas zonas fronteiriças dos 
países da E8 tem sido uma barreira significativa à intensificação 
das medidas de eliminação: A E8 oferece uma plataforma activa através 
da qual iniciativas transfronteiriças bi e trilaterais podem planear, implementar 
e monitorizar conjuntamente actividades de eliminação através das fronteiras 
partilhadas.

SUSTENTAR - Envidar esforços de mobilização de recursos para 
garantir um financiamento sustentável para as ambições de 
eliminação: O financiamento é fundamental para a sustentabilidade a longo prazo 

da programação da E8 contra a malária, o que ajuda a garantir que, uma vez alcançada a 

eliminação, esta seja também mantida.

2



RELATÓRIO ANUAL DA ELIMINAÇÃO OITO DE 2021

COORDENAÇÃO, 
COLABORAÇÃO E 

ADVOCACIA

ABORDAR A TRANSMISSÃO 
DA MALÁRIA ENTRE 

FRONTEIRAS

REFORÇO DOS SISTEMAS DE 
SAÚDE E MOBILIZAÇÃO DE 

RECURSOS

O mandato da E8 é de coordenar todos os 
esforços regionais para a eliminação da 

malária, uma intervenção que disponibilizará 
o investimento regional para a eliminação da 

malária.

A harmonização de políticas com 
base em provas é uma solução para 

questões decorrentes de diferenças nas 
regulamentações de políticas que podem ter 

impacto na eficiência. A harmonização de 
políticas em toda a região irá potencialmente 

melhorar a cooperação à medida que as 
barreiras aos processos forem reduzidas.

A E8 está a trabalhar no reforço dos 
mecanismos de coordenação regional 

existentes e na criação de novos fóruns 
de planeamento e colaboração, facilitar 

soluções para estrangulamentos sistémicos 
que dificultam a implementação eficaz das 

intervenções e apoiar a geração de provas para 
as políticas e a tomada de decisões

Com base em êxitos anteriores, a E8 elogia 
os esforços e o financiamento dos países, 

dedicando atenção a áreas difíceis de alcançar 
e a comunidades marginalizadas, com 

intervenções personalizadas que abordam a 
transmissão da malária entre as fronteiras.

Ao trabalhar com os parceiros nacionais, a 
E8 está a reforçar a vigilância para melhorar 

a partilha de dados e a utilização de sistemas 
de detecção precoce de surtos e de resposta, 
reforçar a M&A regional e sub-regional para 
acompanhar os progressos em matéria de 
indicadores de eliminação harmonizados

A E8 está a implementar o Plano Operacional 
da Declaração Windhoek com o objectivo de 

estreitar a colaboração transfronteiriça visando 
a eliminação.

A E8 está a adoptar uma abordagem regional 
para o reforço das capacidades regionais e 
dos sistemas de saúde, a fim de assegurar 
uma implantação eficaz e atempada das 

intervenções.

O E8 reforçou o desenvolvimento e 
alinhamento de estratégias, juntamente com o 
desenvolvimento de propostas e mobilização 
de recursos, alavancando os compromissos 
de financiamento assumidos na Declaração 

de Windhoek para Eliminar a Malária na SADC 
até 2030.

O Que Fazemos e a 
Nossa Promessa

A proposta de valor da E8 para a eliminação baseia-

se no pressuposto de que iniciativas regionais 

devidamente coordenadas e financiadas, tais como 

o Modelo E8, podem conduzir a região da E8 à 

eliminação da malária. Consistente com a sua visão, 

a consecução do objectivo final de eliminação e 

eventual erradicação requer um compromisso político 

sustentado e responsabilização. Com a sua vantagem 

comparativa única em reunir os líderes políticos, a E8 

permanece robusta enquanto líder de uma plataforma 

de coordenação regional funcional de eliminação, 

utilizando provas para a tomada de decisões; e uma 

agenda de eliminação liderada pelos Estados Membros 

apoiada por parceiros locais, regionais e internacionais. 

Neste sentido, a E8 exerce a responsabilidade 

adicional de apoiar o Secretariado da SADC na 

promoção da agenda de eliminação da malária. A 

proposta de valor também reconhece claramente o 

papel único da E8 na criação de uma base de provas 

específica para a região, alavancando conhecimentos 

e recursos, desenvolvendo sistemas de partilha 

de dados, mobilizando recursos, e promovendo a 

responsabilização e advocacia ao mais alto nível, 

tornando-a uma plataforma regional atractiva para a 

eliminação da malária. Esta é uma parte integrante da 

estratégia da E8, assente no entendimento de que o 

progresso para a eliminação sustentável da malária 

depende dos esforços complementares e dos pontos 

fortes de cada um dos estados membros.

Figura 1: Proposta de valor da E8
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Os países da E8 permanecem empenhados na efectivação da agenda de eliminação até 2030 através de esforços 

estratégicos destinados a reduzir a morbilidade e mortalidade por malária, como se pode ver na Tabela 1.

Tabela 1: Compromissos dos Estados-Membros da E8 na redução da morbilidade e mortalidade por malária

Estado Membro Período visado Plano estratégico/objectivo do programa

Angola 2016-2020
Reduzir a morbilidade e mortalidade por malária a 60% (linha de 

base de 2016) até 2020. 

Botsuana 2019-2023 Atingir zero transmissão local da malária até 2020

Eswatini 2020-2023 Eliminar a malária até 2023

Moçambique 2017-2022
Reduzir a morbilidade e mortalidade por malária a pelo menos 

40% até 2022 (linha de base de 2015).

Namíbia 2017-2022 Atingir zero casos locais de malária até 2022

África do Sul 2019-2023 Atingir zero transmissão local da malária até 2023

Zâmbia 2017-2021 Eliminar a infecção por malária local e a doença até 2021

Zimbábue 2016-2020

Reduzir a incidência da malária para 5/1000 e as mortes por 

malária a pelo menos 90% das mortes por malária de 2015 até ao 

ano de 2020

Fonte: Relatório sobre a Malária da SADC de 2021
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Nos doze anos de existência, a E8 conseguiu estabelecer 

parcerias e promover a colaboração regional para 

a eliminação da malária através de uma liderança 

política arrojada e da viabilização da implementação 

de intervenções de impacto. Em reconhecimento 

disto, a E8 continua a coordenar os esforços regionais 

de preparação para epidemias através da Sala de 

Situação da E8, que possibilita um mapeamento de 

vigilância eficaz, e apoio à eliminação da malária. 

Entre as principais realizações da E8 destacam-se a 

manutenção da malária entre as principais prioridades 

da agenda da liderança da SADC em matéria de 

saúde, resultando em compromissos a longo prazo 

e promessas de responsabilização por parte dos 

oito países para se eliminar a malária até 2030. A E8 

continua a prestar orientação normativa aos estados 

membros e a trabalhar com os Programas Nacionais 

de Controlo da Malária para o cumprimento das metas 

dos mesmos. Apesar dos Estados membros não terem 

alcançado as suas metas de eliminação, Botsuana e 

Impacto da E8 - Doze Anos de Colaboração 
Regional: Um olhar retrospectivo

CELEBRANDO 12 ANOS DE COLABORAÇÃO REGIONAL NO COMBATE À MALÁRIA

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Resolução pelos 

Ministros da 

Saúde dos 8 

Estados Membros 

com o objectivo 

de colaborar 

contra o aumento 

dos casos de 

malária nos 8 

países e a inverter 

a tendência rumo 

à eliminação

Ministros da 

Saúde de 8 países 

decidiram instituir 

um Secretariado 

Regional 

dedicado à Luta 

contra a Malária 

como órgão de 

coordenação para 

a eliminação na 

região da E8

Resolução dos 

Ministros da 

Saúde da E8 

para estratificar 

a região pela 

intensidade 

dos casos de 

malária para 

obter os melhores 

resultados 

que levarão à 

eliminação

Subdivisão da 

E8 em dois 

estratos “países 

da linha de 

frente” – Eswatini, 

Botsuana, 

Namíbia e África 

do Sul e “países 

da segunda 

linha” – Angola, 

Moçambique, 

Zâmbia e 

Zimbábue.

Os Ministros da 

Saúde da E8 

reuniram-se 

para discutir as 

medidas práticas 

para a eliminação 

da malária a 

nível regional, 

nacional e sub-

nacional através 

dos Programas 

Nacionais de 

Controlo da 

Malária.

A Iniciativa 

Regional E8 

reconhecida 

pela SADC e o 

Secretariado da 

E8 foi fundada 

em Windhoek. 

Elaborado e 

aprovado o 

primeiro Plano 

Estratégico da E8

Figura 2: Retrospectiva dos 12 anos de colaboração regional
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Eswatini tem mantido baixos níveis de incidência da 

doença e poderá alcançar a meta de eliminação 2025. 

A E8 mobilizou mais de 40 milhões de dólares para o 

controlo e eliminação da malária na região. 

Desde o início, a E8 estabeleceu um mecanismo de 

colaboração transfronteiriça funcional, permitindo a 

harmonização na implementação de intervenções 

contra a malária. A E8 continuou a coordenar uma 

rede de centros académicos e de investigação de 

excelência e a participar em consórcios regionais 

e internacionais para promover a capacitação, a 

partilha de conhecimentos e a documentalização 

das melhores práticas na eliminação da malária. Ao 

identificar a necessidade de um fórum regional para 

promover uma programação da malária baseada em 

provas, a E8 desenvolveu uma plataforma de gestão 

do conhecimento onde países e parceiros partilham 

as melhores práticas, resultados de investigação 

inovações para a eliminação. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A E8 recebe o 

primeiro subsídio 

regional de 

17 milhões de 

dólares do Fundo 

Global para 

combater o VIH/

TB e a malária e 

para a eliminação 

da malária 

transfronteiriça. 

A E8 implementa 

a estratégia 

Test-Treat-Track 

(Testar-Tratar-

Acompanhar) ao 

longo das zonas 

fronteiriças

E8 Fundada 

para ajudar a 

fazer frente 

ao aumento 

dos casos da 

malária e inverter 

a tendência 

através de uma 

abordagem 

regional 

coordenada 

e conduzir os 

esforços de 

eliminação 

damalária

A E8 mobiliza 

5 milhões de 

dólares da 

Fundação Bill e 

Melinda Gates 

para actividades 

catalíticas no sul 

de Angola (2017 

-2019). Acordo 

ministerial E8 

assinado por 

todos os estados 

membros da E8

16 Chefes de 

Estado da SADC 

assinam a 

Declaração de 

Windhoek para 

a eliminação da 

malária na SADC 

até 2030. A E8 

e os parceiros 

lançam um Plano 

de Aceleração 

para intensificar 

o progresso até 

zero casos

A E8 subscreve a 

subvenção de 2,5 

milhões de USD 

com a Fundação 

Bill e Melinda 

Gates para apoiar 

a coordenação 

regional (2019-

2021). A E8 

subscreve ao 

segundo Subsídio 

do Fundo Global 

de 12 milhões de 

USD (2019-2021) 

para continuar a 

implementação 

de uma estratégia 

regional unificada 

para a eliminação

A E8 realizou uma 

avaliação de fim 

de período de 

vigência do Plano 

Estratégico 2015-

2020. Com base 

nas conclusões e 

recomendações, 

a E8 elaborou 

o novo Plano 

Estratégico 2020-

2025 o qual foi 

aprovado pelo 

Comité Técnico.

A E8 recebe 

uma subvenção 

regional de 14 

milhões de USD 

do Fundo Global 

para combater 

o VIH/TB e a 

malária e mais 

2,1 milhões de 

USD (2021-2023) 

para a resposta 

à COVID-19 e 

para reforçar a 

coordenação 

regional. SADC 

aprova o Plano 

Operacional da 

Declaração de 

Windhoek
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Eliminação da Malária 
na Região da SADC

Dos 16 Estados-membros da SADC, Lesoto, Maurícias 

e Seicheles estão livres da malária, ao passo que 

Botsuana, Comores, Eswatini, Namíbia e África do 

Sul têm uma incidência entre 0 e 29 casos de malária 

por 1000 habitantes. Os restantes nove países são 

considerados como tendo uma transmissão moderada 

ou elevada. A intensidade da transmissão e o fardo da 

malária diferem entre e dentro dos países da região.

A sub-região E8 é constituída pelos países com menor 

e maior incidência de malária na SADC.              De acordo 

com o relatório de 2020 da SADC sobre a malária, 

Moçambique teve a maior incidência de malária com 

366/1.000 casos por ano, seguido pela Zâmbia com 

343/1.000 casos por ano. O Botswana registou a 

menor incidência de malária com 0,12/1.000 casos por 

ano, seguido da África do Sul, Eswatini e Namíbia.

Tendências da Malária 
na Sub-Região E8

Em 2021, a E8 progrediu consideravelmente ao reduzir 

a malária a 12% em relação ao ano anterior. A figura 3 

mostra um aumento sustentado da malária de 2016 

a 2020. A mortalidade por malária, como resultado, 

mostrou uma ligeira diminuição de 1 % em relação ao 

ano anterior.

Figura 3: Quadro regional da malária
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Progresso Rumo à 
Eliminação na região 
da E8

Retrospectiva das Tendências da 
Malária na Região da E8 

Entre 2007 e 2015, viveu-se um período de baixa 

transmissão da malária nos quatro países da linha 

de frente. Todavia, a partir de 2016 e 2017, verificou-

se uma súbita recrudescência dos casos da Malária, 

acompanhada de uma redução gradual dos casos nos 

anos que se seguiram ao rescaldo da trajectória de 

declínio, o que levou a um aumento dos esforços para 

impelir a Malária da região (Figura 4).

Excepto Zimbabué, os países da segunda linha têm 

registado anualmente aumentos contínuos de casos da 

malária. A partir de 2012, as tendências de transmissão 

para Angola, Moçambique e Zâmbia têm-se mantido 

estacionárias ou em aumento (Figura 5).

Figura 4: Tendências anuais nos países da Linha de Frente (2005 - 2021)
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Figura 5: Tendências anuais nos países da Segunda Linha (2005 - 2021)

Situação actual da Malária 

Vários países da linha de frente adoptaram novas 

estratégias de eliminação em 2020/2021. Contudo no 

início do seu foco estratégico, os Programas de combate 

a Malária foram ameaçados por surtos de malária e 

atrasos na aquisição de produtos antipalúdicos. Estes 

mesmos desafios resultaram em aumento dos casos 

em 2 dos 4 paises. Eswatini e Namíbia registaram 

surtos entre Fevereiro e Maio, enquanto que o Botsuana 

começou o ano com índices superiores aos normais, 

tendo mais tarde baixado em Maio. Apenas a África do 

Sul teve uma redução de 52% nos casos confirmados 

entre 2020 e 2021, o que contribuiu significativamente 

para o decréscimo global nos países da linha de frente. 

Três países da segunda linha, nomeadamente 

Moçambique, Zâmbia e Zimbábue, registaram uma 

redução de casos de malária na ordem dos 21%, 19%, 

e 70%, respectivamente. Moçambique foi o país com 

o maior índice da malária ao longo de todo o ano. 

Portanto, importa afirmar que a redução do número de 

casos neste país contribuiu significativamente para o 

declínio regional geral da doença. Angola apresentou 

um aumento total de casos confirmados em 2021 

comparativamente a 2020.

Em 2021, a nível da E8, Angola registou o maior número 

de mortes por malária e Eswatini o menor, com uma 

variação de nove mortes e 12,74% de casos fatais. 

Botsuana registou a maior proporção de mortes por 

malária, com uma taxa de letalidade 1,77% de casos fatais. 

Esta aferição epidemiológica é importante para 

determinar o acesso atempado aos cuidados de saúde e 

os resultados gerais do tratamento quando se confirma 

um caso positivo da malária. Moçambique apesar de 

apresentar o maior número de casos, registou 359 

mortes, e a mais baixa taxa de letalidade da região de 

apenas 0,004%.
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Figura 7: Casos de malária confirmados e letalidade dos casos nos países da segunda linha (2020 - 2021)

Figura 6: Casos de Malária confirmados e letalidade dos casos nos países da linha de frente (2020 & 2021)
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Malária Transfronteiriça  

Quase todos os 89 distritos transfronteiriços da E8 

apresentaram uma inversão da malária em 2021 

em comparação com o ano de 2020. Os Distritos 

fronteiriços entre o Zimbábue e Moçambique foram 

os responsáveis pelo maior declínio na incidência da 

malária, seguidos pela região entre a Namíbia e Angola 

(Figuras (8 & 9).

Aquisição e Cadeia de Aprovisionamento 
 • Atrasos na encomenda de produtos 

antipalúdicos, devido à alocação tardia de 

recursos, e ou desajustamento do ciclo 

orçamental com a época da malária;

 • Custo excessivo do transporte aéreo de 

mercadorias;

 • Falta de Estoques de produtos.

Surtos de Malária
 • Grandes aumentos e surtos agrupados 

em áreas que anteriormente tinha-se 

eliminado a malária, isto é, lugares aonde 

se pratica a agricultura irrigada em grande 

escala e em novas povoações.

Fracasso na implementação da 
Cobertura Universal da Saúde (CUS) 
com intervenções eficazes contra a 
malária 
 • Baixo acesso aos cuidados de saúde 

devido às distâncias a percorrer para se 

chegar a uma unidade sanitária.

Financiamento Inadequado  
 • Reprioritização dos orçamentos da saúde; 

 • Planos de implementação nacionais e 

transfronteiriços subfinanciados;

 • Ameaça de inversão dos ganhos obtidos 

com a eliminação da malária. 

Resistência aos Insecticidas 
 • Relatórios sobre a resistência aos 

insecticidas e a necessidade de utilizar 

insecticidas alternativos caros.

A Pandemia da COVID - 19
 • Aumento do risco e da exposição dos 

trabalhadores da saúde ao vírus.

 • Aumento dos recursos para a aquisição de 

Equipamento de Protecção Pessoal

Figura 8: Incidência transfronteiriça da malária 

em 2020

Figura 9: Incidência transfronteiriça da malária 

em 2021

Desafios encontrados na consecução 
do objectivo - Zero Malária
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Avaliação Rápida da COVID 19

A E8 realizou uma avaliação rápida de impacto (ARI) da 

COVID-19 nos serviços de combate à malária durante 

a estação da malária de 2020. O objectivo consistia 

em determinar de que forma a COVID-19 afectou 

tanto a tomada de decisões como a implementação 

operacional dos principais serviços de combate a 

malária nos países da E8. As conclusões confirmaram 

um aumento dos casos graves de malária, malária na 

gravidez, e custos operacionais dos programas contra 

a malária devido à baixa qualidade das intervenções. 

Populações vulneráveis como os migrantes tiveram 

acesso limitado aos cuidados de saúde durante a 

pandemia. Estas conclusões serviram de base aos 

preparativos para as próximas épocas da malária.

Figura 10: Resultados da avaliação da Covid - 19

Potencial 

ressurgimento da 

malária se a retirada 

/redirecionamento 

dos seus recursos 

persistir

A luta contra a 

malária podera ser 

marginalizada em 

países de baixa 

eliminação endémica

Perspectiva 

do programa - 

Confinamentos da 

Pandemia podem 

comprometer a 

implementação dos 

planos de eliminação

Interrupção da 

formação de rotina, 

i.e, sobre gestão de 

casos pode lvar ao 

não cumprimento 

das directrizes de 

tratamento da malária

Falta de visibilidade 

dos programas contra a 

malária na comunidade 

em matéria de 

vigilância

A malária é agora 

secundária á COVID 

para os funcionários 

que caso contrário, 

estariam mais 

engajados na luta 

contra a malária
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2. O ANO EM       
   REVISTA 

1º 

Trim
estre 2º 

Trim
estre

3º 
Trim

estre

• Início da elaboração da proposta ao FG

• O CT da E8 finaliza o novo Plano Estratégico da 

E8 para 2021 - 2025

• Realizaram-se as reuniões da CBMI para o 

BOMOZISA, EMLUMA, EHHHOMA

• Projecto Gen8 aprovado

• A África do Sul compromete-se em 

apoiar os postos de saúde fronteiriços 

entregues que tratam a malária, o que se 

traduziu no comprometimento de todos 

os 8 países

• Lançada a Campanha C19 de Informação 

sobre a Malária

• Concluída a avaliação do estado operacional 

dos postos de saúde fronteiriços entregues 

que tratam a malária   

• Esgota o subsídio NMF2 do Fundo Global, 

com uma taxa de desempenho de 96% 

em todos os aspectos programáticos e 

financeiros   

• Concedeu-se a E8 o subsídio NFM3 do FG no valor 

de 14 milhões de USD & o subsídio C19RM no valor 

de 1,9 milhões de USD

• Os Ministros da E8 reúnem-se em Lilongwe, Malawi

• Celebrações do Dia da Malária da SADC realizadas 

em Lilongwe, Malawi

• Começa a campanha de PRI no sul de Angola

• Finalização dos acordos e 

contratos do subsídio para SR 

do GF a E8. 

• Avaliação do Impacto do GHG 

concluída
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a. Plataformas de Coordenação e       
 Engajamento da E8 

Reuniões do Comité Técnico

Decisões e Realizações chave

Fevereiro de 2021 Outubro de 2021Agosto de 2021

 • A E8 está em vias de esgotar 

todos os subsídios com uma 

taxa de desempenho de 96% 

nos indicadores financeiros e 

programáticos.

 • Foi concluída em tempo útil 

a elaboração do pedido de 

financiamento da E8 ao Fundo 

Global, que foi aprovado pelo 

Grupo de Revisão Técnica.

 • Concluiu-se a nova estratégia 

da E8 

 • Elaborou-se a Agenda anotada para 

a reunião do Comité Ministerial

Iniciativas Transfronteiriças de combate a malária 

Figura 11: Iniciativas Transfronteiriças de combate a malária em toda a região
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Tabela 2: Iniciativas Transfronteiriças de combate a malária na região da E8

CBMIs Existentes CBMIs recém-criadas

1. Iniciativa Trans-Kunene de combate à malária 

(TKMI) – Angola e Namíbia

BOMOZISA – Botsuana, Moçambique, Zimbábue, e 

África do Sul

2. MOSASWA – Moçambique, África do Sul, e 

Suazilândia (Eswatini)

UMLUMA – Umkhanyakude & Zululand, Matutuíne e 

South Lubombo & Shiselweni

3. Iniciativa de combate à Malária Zim-Zam – 

Zimbábue e Zâmbia

EHHOMA – Ehlazeni, Magude/Moamba/Namaacha, e 

Hhohoho

4. Iniciativa de combate à Malária Nam-Zam – 

Namíbia e Zâmbia

Apoio aos países

Apoiando os países na remoção de focos com 

vista à eliminação  

 • A Mobilização social através da rádio, 
a utilização de mobilizadores e líderes 
tradicionais ajudou na sensibilização 
da comunidade resultando na 
aceitação por parte da mesma.

 
 • A boa planificação, resultou em 

grandes níveis de aceitação por 
parte dos membros da comunidade. 
Em muitos casos, as casas foram 
encontradas prontas para serem 
pulverizadas com os artigos 
domésticos no exterior, tornando 
assim muito fácil o desempenho das 
funções dos Rociadores.

Lições AprendidasPRI no sul de Angola – 
Resultados de 2021

Distritos abrangidos:

1/5 (Menongue)

Número de residências 
abrangidas: 

99,017/99,774

Abrangência alcançada:

99.24%

População abrangida: 

355,372

Taxa de consumo de 

insecticidas μg/garrafa: 3 
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Sub - Verificação de Eliminação 
Nacional – Simon Kunene

Tabela 3: Dados de Verificação dos Resultados do Prémio Distrital Simon Kunene

Países Distrito 2018 2019 2020 Somatório de 3 anos

Botsuana Boteti 2 4 7 13

Botsuana N/East 3 5 2 10

Eswatini Lubuli 2 1 2 5

Namíbia Khorixas 2 1 5 8

África do Sul King Cetshwayo 4 1 5 10

Zimbábue Chirumhanzu 0 0 1 1

Mensagens sobre a Malária e a 
COVID – 19 

As intervenções foram reanalisadas e reajustadas 

em resposta à pandemia da COVID-19 para que os 

ganhos obtidos no processo de eliminação da malária 

se perpetuem. Um desses ajustes foi a integração 

dos materiais de comunicação de mudança social 

e de comportamento existentes sobre a malária 

transfronteiriça com as mensagens de sensibilização 

da COVID-19. Estes foram divulgados para ajudar 

a manter a sensibilização contra a malária, seu 

diagnóstico de prevenção e tratamento durante a 

pandemia da COVID-19.

Outdoor instalado no sul de Angola com mensagens 
sobre a Covid - 19 e a Malária

Utilizando critérios para a eliminação subnacional, 

modelados segundo o Kit de ferramentas de auditoria 

de eliminação da Malária da OMS (MEAT), a verificação 

subnacional foi utilizada para identificar distritos 

que registaram zero casos de malária durante três 

anos consecutivos. Foram seleccionados distritos de 

Botsuana, Eswatini, Namíbia, África do Sul e Zimbabué, 

como se pode ver na Tabela 3. Realizaram-se outras 

auditorias utilizando a Ferramenta de Auditoria da 

OMS de Eliminação da Malária e nenhum distrito da 

lista seleccionada registou zero casos locais durante 

três anos consecutivos. Por isso, em 2021, o CT não 

recomendou nenhum distrito para o Prémio Inaugural 

Simon Kunene pelos Ministros da E8.
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b. Mantendo a Malária no topo da agenda     
 política    

Conselho Ministerial da SADC

Norteado pelo Secretariado da SADC, o Comité 

Ministerial da E8 integra o Conselho Ministerial da 

SADC, servindo o fórum dos seus altos funcionários 

como elo de ligação entre os ambientes Técnico 

e de Políticas. O fórum de Altos Funcionários da 

E8, composto pelos Secretários Permanentes ou 

Directores Seniores da Saúde Pública reuniu-se em 

Lilongwe, Malawi, para analisar o Cartão de Pontuação 

da E8, os Relatórios Ministeriais, e os relatórios de 

vigilância regional visando enfrentar os desafios 

sistémicos exacerbados pela COVID-19.  

Ministros da Saúde da SADC em Lilongwe, Malawi (Novembro 2021)

 • Os ministros comprometeram-se em canalizar 

recursos para garantir que a luta contra a malária 

continue e não seja mais exacerbada pela 

pandemia da COVID-19. 

 • Reconhecimento dos distritos entre as fronteiras 

da E8 que têm demonstrado progressos notáveis 

na redução da transmissão da malária a quase 

zero, mesmo em meio a uma crise global. 

 • Aprovaram uma decisão para reforçar os esforços 

de mobilização de recursos e a responsabilização 

através da integração de um indicador refinado de 

financiamento da malária no Cartão de Pontuação 

anual 

 • Aprovaram o Plano Operacional da Declaração 

de Windhoek para Eliminar a Malária na SADC até 

2030.

Resoluções ministeriais de Lilongwe: 
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Dia de Luta contra a Malária na 
SADC

A 11 de Novembro de 2021, a E8, juntamente com os 

Estados membros e parceiros da SADC, juntaram-se 

à comemoração e lançamento do Dia de Luta contra 

a Malária na SADC, sob o tema “O envolvimento da 

comunidade como chave para alcançar Zero Malária”, 

com um slogan “Juntos podemos derrotar a malária”. 

A comemoração teve lugar no distrito de Salima no 

Malawi onde o Hon. Khumbize Kandodo Chiponda, 

Ministro da Saúde da República do Malawi presidiu à 

delegação da SADC e parceiros no lançamento do Dia 

de Luta contra a Malária na SADC.

 

As principais mensagens sobre a malária centraram-

se no desenvolvimento da dinâmica para uma 

maior mobilização da comunidade, encorajando os 

membros da comunidade a abraçar a “Mpopela” 

ou Pulverização Residual intra-domiciliária (PRI) e 

a distribuição de MILD para protegerem-se contra a 

malária.

Na mesma ocasião, o Secretário Executivo da SADC, 

S.E. Elias Mpedi Magosi apelou aos estados membros 

e parceiros a continuarem o seu empenho na luta 

contra a malária. O mesmo reiterou a importância da 

vigilância e monitorização por forma a sustentar o 

progresso da malária e instou os estados membros 

a identificarem oportunidades para o aumento dos 

recursos para combater a malária. 

Campanha de sensibilização das comunidades no sentido 
de aceitarem a PRI

Secretário Executivo da SADC, S.E. Elias Mpedi Magosi 
entregando um MILD ao Chefe Sénior Kalonga
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Transformando Políticas em Acções

A transformação de políticas em acções exige recursos. A E8 continua a reforçar as parcerias a nível 

regional para mobilizar recursos adicionais para apoiar os esforços de eliminação da malária.

14 MILHÕES DE USD 
para 2021 - 2024

Produtos da Syngenta no 
valor aproximado de

50,000 USD

603,000 USD 
para 2021 - 2024

1.9 MILHÕES DE USD 
para 2021-2022

do Fundo Global de Combate à SIDA, TB e Malária 
para fazer face à importação transfronteiriça, e reforçar 
a implementação de intervenções chave em territórios 
prioritários de importância regional

para apoiar a Pulverização Residual intra-domiciliária 
durante os confinamentos da COVID-19. 

de subsídio da Fundação Bill & Melinda Gates, em 
parceria com a Iniciativa de Genómica Patogénica 
(PGI) da África CDC e a Iniciativa para a Eliminação 
da Malária (MEI) da Universidade de Califórnia, São 
Francisco (UCSF), para a genómica patogénica a fim 
de melhorar a vigilância nos programas de controlo de 
doenças (Projecto Gen8).

do Fundo Global de Combate à SIDA, TB e Malária 
para mitigar os efeitos da COVID-19 na transmissão 
transfronteiriça da malária.

EM 2021, FORAM CAPTADOS 
OS SEGUINTES FUNDOS:

Doação privada de

US$10,000 
para o recém-lançado Conselho e Fundo de combate à 
Malária em Moçambique. 

Em 2021, foram captados os seguintes fundos
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Os resultados de uma avaliação temática de 2021 do Plano Estratégico da E8 para 2015-2020, citaram a questão 

da sustentabilidade como uma preocupação e risco fundamentais para a consecução das metas de eliminação 

na E8. Destacou-se que o actual panorama de financiamento, principalmente o doméstico, não é suficiente para 

preencher as lacunas do financiamento necessário para eliminar a malária na região.

Contexto de financiamento  actual Soluções propostas

i. A maioria dos países não cumpriu a Declaração 

de Abuja de atribuição de 15% do orçamento ao 

sector da saúde, 

ii. A maioria dos países não alcançou o objectivo 

colectivo de desenvolvimento sustentável da 

Cobertura Universal da Saúde. 

iii. Todos os planos estratégicos para a eliminação 

da malária permanecem significativamente 

subfinanciados, pelo que é posta em causa uma 

cobertura óptima das principais intervenções

iv. Prioridades de financiamento dos parceiros 

desajustadas com estratégias nacionais de 

eliminação da malária

i. Reforçar sistemas de informação a nível nacional 

sobre indicadores de financiamento doméstico, 

para destacar com precisão os recursos 

disponíveis e as lacunas de financiamento. 

ii. Integrar as métricas de financiamento doméstico 

no cartão de pontuação regional da malária e 

coligir um relatório anual sobre a situação do 

financiamento para os decisores políticos e os 

detentores de orçamentos nacionais.

iii. Desenvolvimento de cenários de investimento a 

nível nacional, planos de negócios e estratégias 

de sustentabilidade para os oito países

iv. Aproveitar os subsídios nacionais existentes 

para mobilizar recursos adicionais de partes 

interessadas para a eliminação da malária

– Criação de orçamentos e fundos regionais e 

transfronteiriços sustentáveis

– Advocacia comunitária para a mobilização 

de recursos a nível local, utilizando estratégias 

baseadas em provas tais como Zero Malária 

Começa comigo, e outras 
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c. Melhoria contínua das abordagens      
 regionais que visam a eliminação
  

Novo Roteiro para a Eliminação Regional

Estratégia da E8 contra a Malária 2021 – 2025

A E8 desenvolveu uma nova estratégia destinada 

a facilitar a partilha de melhores práticas, dados e 

conhecimentos, reforçar a eficiência e eficácia, e 

construir um modelo que possa ser aplicado em toda 

a região da SADC. A nova estratégia vem reforçar a 

agenda de eliminação de forma a centrar-se em 

quatro grandes áreas, nomeadamente:  coordenação, 

engajamento, harmonização de políticas e advocacia, 

resumidas nos três seguintes objectivos:

 • COORDENAR E ENGAJAR: Coordenar e engajar 

os países da E8 e as partes interessadas na 

concretização dos objectivos regionais de 

eliminação.

 • ADVOGAR E SUSTENTAR: Manter um elevado 

empenho político para a eliminação da malária, 

garantir o acesso universal às intervenções 

antipalúdicas e recursos técnicos e financeiros 

adequados e sustentados para a eliminação da 

malária 

 • HARMONIZAR, SINCRONIZAR E OPTIMIZAR:  

Harmonizar, sincronizar e optimizar a partilha 

de conhecimentos e o controlo da qualidade, 

desenvolvimento de sistemas e políticas, e 

implementação conducente à eliminação.

Figura 12: Zona aonde realizou-se a vigilância 

entomológica no Cuando-Cubango, sul de Angola

Evidência e partilha de conhecimentos  

Vigilância Entomológica no Sul de Angola

Realizou-se a vigilância entomológica em três 

distritos (Cuchi, Cuangar e Menongue) da província do 

Cuando-Cubango, no sul de Angola.
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Avaliação das Necessidades de Conhecimento  

Realizou-se uma avaliação das necessidades de 

conhecimento, que informou a E8 de uma lacuna na 

partilha de conhecimentos entre parceiros regionais. 

As necessidades de conhecimento identificadas 

incluíam materiais de formação, guias técnicos, 

recursos temáticos sobre a malária, e conjuntos 

de dados. Nos esforços para mitigar as lacunas de 

conhecimento identificadas, a E8 investiu recursos 

no desenvolvimento de um repositório regional de 

conhecimentos. 

Avaliação das necessidades de capacidade 

regional

A E8 facilitou uma avaliação regional das necessidades 

de capacidade destinada a determinar as lacunas 

de capacidade que podem estar a comprometer 

os resultados bem-sucedidos das intervenções de 

eliminação da malária. As conclusões preliminares 

indicam que existem lacunas comuns de capacidade 

que podem exigir um maior envolvimento e 

coordenação regional para resoluções consolidadas. 

Entre as necessidades de capacitação destacam-se a 

formação, o mentorismo e os fóruns de aprendizagem 

e partilha. Estas conclusões contribuirão para os 

esforços regionais concertados de reforço das 

capacidades e de melhoria das competências.

Equipas no terreno, recolhendo amostras e dados durante a pesquisa entomológica

O principal objectivo era avaliar a eficácia da PRI usando Pirimifos metilo (acetélico CS 300). Os resultados 

preliminares revelaram a total susceptibilidade das populações de mosquitos de Cuchi e Menongue. Não foi 

possível alcançar resultados conclusivos por insuficiência do orçamento atribuído à vigilância entomológica por 

forma a permitir a recolha anual de dados.
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Publicações da E8

Figura 13: Revista especializada 1 (Raman et al. 2021)

Figura 14: revista especializada 2 (Moodley et al. 2021)
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3. RESUMO
   FINANCEIRO
Envelope de Recursos da E8
A E8 assegurou dois novos subsídios para três anos 

financiados pelo Fundo Global e pelo Grupo Global de 

Saúde. Ao abrigo do novo acordo de implementação 

do novo subsídio assegurado do Fundo Global, 69% 

dos 14 milhões de USD são geridos pelo Secretariado 

da E8, enquanto que 31% serão geridos directamente 

pelos Estados-Membros como um suplemento aos 

subsídios do Fundo Global para o combate à malária. 

A E8 também assegurou um subsídio do Fundo Global 

para dois anos destinados ao combate dos efeitos da 

COVID-19, o que aumentou ainda mais o orçamento 

para 2022.

 6,750,996 

3,807,900 
5,926,935 

2020 20222021

Tendências Orçamentais

Os orçamentos para 2020 a 2022 (em USD) por fonte de financiamento são apresentados na Tabela 4 abaixo:

Tabela 4: Fontes de financiamento da E8

Ano  GF  BMGF   GHG  Outros  Total 

2020       5,421,058      938,219      347,904    43,815      6,751,811 

2021 3,332,260   1,038,507         44,920     43,815 4,459,502

2022 5,220,183 323,775 351,447 31,500 5,926,935

Figura 15: Tendências Orçamentais (USD) 2020 - 2022
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Desempenho por Subsídio

A despesa total por fonte de financiamento até ao final do ano, Dezembro de 2021 é apresentada abaixo:

Tabela 5: Taxa de Absorção por Fonte de Financiamento

Taxa de Absorção por Fonte de Financiamento 2021

 GF  BMGF   GHG  Outros  Média

95% 74% 69% 31% 67%

O gráfico abaixo indica as despesas por intervenção do ano de 2021.

Valores Gestão de programas - Gestão 
de subsídios

Gestão de casos - Detecção e
investigação activa de casos 
(fase de eliminação)

Gestão de casos - Tratamento 
de instalações

Controlo vectorial - Pulverização
residual Intra-domiciliaria (PRI)

Gestão de casos - Gestão 
integrada de casos comunitários 
(ICCM)

Controlo vectorial - Mosquiteiros
tratados com insecticida de 
longa duração (LLIN) - Campanha 
de massass

COVID-19 - Mitigação de riscos 
para programas de doenças

COVID-19-COVID-19 CSS: 
Mobilização social

Gestão de programas - 
Coordenação e gestão de 
programas nacionais de
controlo de doenças

43%

6%

0%

5%

5%

3%

1%

1%

36%

Figura 16: Despesas por intervenção em 2021
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Extracto de Demonstrações Financeiras 
Auditadas

29

Secretariado da Iniciativa Eliminação Oito da Malária da África Austral (associação sem fins lucrativos 

incorporada sob a Secção 21)

(Número de registo: 21/2015/0147)

Demonstrações Financeiras Anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020

Declaração da situação financeira até 31 de Dezembro de 2020

Declaração de rendimento integral
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BREVE REFLECÇÃO DO PNCM

Desde o início, a E8 tem sido instrumental na 

colaboração com o Ministério da Saúde e Serviços 

Sociais da República da Namíbia na abordagem dos 

desafios da malária transfronteiriça, especialmente ao 

longo da fronteira com Angola. O NVDCP enfrentou 

desafios na realização do seu objectivo de erradicar a 

malária local até 2022, tendo em conta que  registou-

se mais de 13.000 casos em 2021. Tendo sofrido 

aumentos sem precedentes nos casos de malária em 

2017, a que se seguiu um declínio acentuado em 2019, o 

compromisso de eliminar definitivamente a malária foi 

renovado. Contudo, os anos subsequentes de 2020 e 

2021 foram um desafio para a Namíbia, com as regiões 

de Ohangwena, Kavango e Zambeze a registarem 

aumentos acentuados e propensas a surtos.

Tendo estado no comando do NVDCP durante mais de 

vinte anos, tive o prazer de ver a iniciativa E8 crescer 

até onde se encontra hoje. Com base na constatação 

de que nenhum país da região pode eliminar a malária 

sozinho, a E8 foi criada para ser um mecanismo de 

responsabilização e controlo conjunto para a acção. 

Quando os Ministros da Saúde criaram a E8 em 2009, 

assumiram o compromisso de colectivamente erradicar 

a malária da África Austral. O ano de 2021 marca 12 

anos da E8, o que constitui um marco importante para 

a iniciativa ministerial. Como resultado da meta de 

eliminação falhada para os países da linha de frente em 

2020, apresentou-se uma oportunidade de rebatizar a 

E8 e posicioná-la para o seu mandato original. O novo 

plano estratégico 2021-2025 é uma demonstração 

do empenho regional na eliminação da malária que 

se traduziu num financiamento contínuo por parte de 

parceiros financiadores, tais como o Fundo Global.

 

A E8, fiel ao seu mandato, fez a transição das 

intervenções contra a malária e transferiu as 

operações a nível de postos de saúde fronteiriços 

para os Programas Nacionais de Controlo da Malária e 

reposicionou-se para COORDENAR, HARMONIZAR, 

ADVOGAR, SUSTENTAR E ENGAGAR, nos 

verdadeiros alicerces da iniciativa regional. Tendo 

falhado o seu objectivo de eliminação da malária em 

2022, a Namíbia continuará a contar com a E8 para 

envolver a liderança política, por meio da declaração 

Windhoek dos Chefes de Estado e de Governo de 

2018, para lutar pelo desencadeamento de recursos 

e ferramentas para a eliminação final. Com a iniciativa 

E8, nós, como Programas Nacionais de combate a 

Malária, podemos converter compromissos políticos 

de alto nível em acções e gerar provas sobre a boa 

relação custo-benefício.

Dr. Petrina Uusiku (Médica-chefe)

Directora do Programa Nacional de Controlo das 

Doenças transmitidas por Vectores (NVDCP) da 

Namíbia 
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ANEXO 1:
Tendências dos Países da Linha de Frente em 2021

Total de Casos Mensais Confirmados a 
Nível Nacional 

Incidências de Malária a nível dos distritos 
fronteiriços
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ANEXO 1:
Tendências dos Países da Linha de Frente em 2021
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ANEXO 2:
Tendências dos Países da segunda linha em 2021
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ANEXO 2:
Tendências dos Países da segunda linha em 2021
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FOTOGRAFIAS:
Comemoração do Dia da Malária da SADC em 2021 - Lilongwe, Malawi
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FOTOGRAFIAS:
Comemoração do Dia da Malária da SADC em 2021 - Lilongwe, Malawi
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Comemoração do Dia da Malária da SADC em 2021 - Lilongwe, Malawi
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