
QUADRO GLOBAL DE DONATIVOS E AJUDAS 

Nº O. DATA DOADOR TIPO DE AJUDA DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR OBSERVAÇÕES 

1 26/03/2020 
Partido Verdes 
STP 

Diversos consumíveis de 
proteção hospitalar 

batas de proteção hospitalar, máscara de oxigénio, luvas de 
proteção latex, tocas de cirurgia, coloplast/cateter, laminas 
glicoses, siringas 10 ml, acessórios de análises laboratoriais, 
entre outros 

    

Não estão 
disponíveis 
detalhes sobre a 
quantidade e o 
valor da doação 

2 30/03/2020 

Fundação Alibaba 
Group, do 
bilionário chinês 
Jack Ma 

Diversos consumíveis e 
materiais de proteção hospitalar 

kits de saúde, luvas, máscaras, testes rápidos, entre outros     

Não estão 
disponíveis 
detalhes sobre a 
quantidade e o 
valor da doação 

3 01/04/2020 
OMS - 
Organização 
Mundial de Saúde 

Equipamento de proteção 
individual para os profissionais 
de saúde e tendas para o 
hospital de campanha 

Batas descartáveis 254  

74 000,00 USD   

Batas descartáveis de alto rendimento 52 000  

Máscaras N95 150  

Luvas 8 000  

Máscaras cirúrgicas descartáveis 14 850  

Óculos de proteção 60  

Viseiras e adaptadores 312  

Kits PCR de testagem 60  

Tendas para o hospital de campanha 9  

4 03/04/2020 Banco Mundial  

Aprova a doação de 2,5 milhões 
de dólares a São Tomé e 
Príncipe para prevenção à 
COVID-19 

Aprova a doação de 2,5 milhões de dólares a São Tomé e 
Príncipe para prevenção à COVID-19 

1  
2 500 000,00 

USD 

Não estão 
disponíveis mais 
detalhes sobre a 
materialização 
desta ajuda 

5 14/04/2020 

UNFPA - Fundo 
das Nações 
Unidas para 
População e 
Desenvolvimento 

Apoia o Plano de Ação do 
Ministério da Juventude na 
campanha contra o coronavírus. 
O projeto enquadra-se no fundo 
de investimento criado no âmbito 
da iniciativa “Empreende Jovem”  

Fornecimento de produtos e serviços  como soluções a baixo 
custo de dispositivos que permitam a higienização das mãos 
nas ruas ou comunidades, produção de produtos higiênizantes: 
sabão, lixívia, álcool sanitário (segundo as normas da OMS), 
gel hidroalcoólico, desinfetante, produção de máscaras e 
equipamentos de proteção (sob as normas da OMS), serviços 
de distribuição e entrega de bens ao domicílio, soluções digitais 
de comércio on-line, de monitorização do COVID-19, criação de 
dinâmicas sociais de apoio aos carenciados  e atividades 
sociais para que possam ficar em casa, para preparar a 
resposta à crise provocada pela pandemia 

1  400 000,00 USD 

Não estão 
disponíveis 
detalhes sobre a 
doação 



Nº O. DATA DOADOR TIPO DE AJUDA DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR OBSERVAÇÕES 

6 16/04/2020 
ONU - Nações 
Unidas 

Promete três milhões de dólares 
para garantia da auto-suficiência 
alimentar 

O primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus anunciou 
hoje , 16 de abril, uma promessa das Nações Unidas (ONU) de 
disponibilizar ao arquipélago um fundo de cerca de três milhões 
de dólares para investir no sector real tais como agricultura e 
pescas visando a auto-suficiência alimentar na conjuntura da 
pandemia da Covid-19. 

1  
3 000 000,00 

USD 

Não estão 
disponíveis mais 
detalhes sobre a 
materialização 
desta ajuda 

7 17/04/2020 

PNUD - Programa 
das Nações 
Unidas para o 
Desenvolvimento 

PNUD e Governo lançam 
projecto “Empreende Jovem” 
orçado em 1,5 M de USD 

PNUD em parceria com o Ministério são-tomense da Juventude 
lançam o projecto “Empreende Jovem”, orçado em 1,5 milhões 
de dólares  para apoiar o sector privado, à criação de emprego 
visando crescimento económico sustentávelno combate à 
pandemia do coronavírus. 

1  
1 500 000,00 

USD 

Não estão 
disponíveis 
detalhes sobre a 
doação 

8 17/04/2020 Governo 
Testes rápidos adquiridos pelo 
Governo 

São Tomé e Príncipe acaba de recebeu 1.500 testes rápidos 
para detestar coronavírus [ a Covid-19],  adquiridos pelo 
governo, que chegaram, na tarde de quinta-feira ao aeroporto 
internacional de São Tomé, num voo proveniente da Africa do 
Sul 

1 500    

Não estão 
disponíveis 
detalhes sobre o 
valor destes testes 

9 17/04/2020 
Governo da 
República Popular 
da China 

Material doado pelo Governo da 
República Popular da China, ao 
Governo da República 
Democrática de São Tomé para 
a luta contra a COVID-19 

Um lote de materiais médicos-hospitalares para ajudar o 
arquipélago em ações de prevenção ao coronavírus 

    

Não estão 
disponíveis 
detalhes sobre a 
quantidade e o 
valor da doação 

10 21/02/2020 
OMS - 
Organização 
Mundial de Saúde 

Ação de formação no âmbito do 
combate à COVID-19, 
patrocinada pela OMS 

Gestão de casos de COVID-19 para 24 profissionais de saúde, 
essencialmente médicos nos dias 1, 9 e 10 de Abril 

1  

920 000,00 USD   

Gestão de Casos de COVID-19 para 25 Enfermeiros no dia 10 
de Abril 

1  

Formação sobre a Equipa de Resposta Rápida e Equipa de 
Acompanhamento de Casos destinada a 24 Técnicos do 
Ministério da Saúde e ONGs nos dias 6 e 8 de Abril; 

1  

Formação em Comunicação de Risco e engajamento 
Comunitário 

1  

11 22/04/2020 
FMI -  Fundo 

Monetário 
Internacional 

Apoio de 12,3 milhões de USD 
do FMI 

FMI anunciou a aprovação de um apoio de 12,3 milhões de 
dólares em assistência de emergência para São Tomé e 
Príncipe combater a pandemia da covid-19, soube-se terça-feira 
de fonte oficial desta instituição financeira mundial. 

1  
12 500 000,00 

USD 

Não estão 
disponíveis 

detalhes sobre a 
doação 



Nº O. DATA DOADOR TIPO DE AJUDA DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR OBSERVAÇÕES 

12 27/04/2020 

Fundação Alibaba 
Group, do 
bilionário chinês 
Jack Ma 

O Governo São-tomense 
informa que recebeu segunda 
ajuda do bilionário Chinês Jack 
Má, Presidente da fundação 
Alibaba, para apoiar nas ações 
de combate a propagação do 
Covid-19 no País, os seguintes 
materiais: 

Fatos de Proteção; 3 800  

  

Não estão 
disponíveis 
detalhes sobre o 
valor desta doação 

Pares de Luvas 9 500  

Máscaras descartáveis 10 000  

Zaragatoa; 18 900  

Extractores de RNA; 18 000  

Máscaras com viseiras; 3 420  

Termômetro digital; 36  

Ventiladores. 2  

13 29/04/2020 
ANP - Agência 
Nacional de 
Petróleo 

A ANP em conjunto com as 
petrolíferas Galp e Equator 
Exploration, doam 23 toneladas 
de material de desinfeção, em 2 
contentores 

Embalagens de lixivia de 5 litros 936  

  

Não estão 
disponíveis 
detalhes sobre a 
quantidade e o 
valor da doação 

Tanques de lixivia de 1000 kg 17  

Barras de sabão azul” 700  

14 07/05/2020 BP - Petróleo 
Governo faz distribuição grátis 
de mais de 60 mil máscaras 

O Governo são-tomense  começou hoje a distribuição grátis de 
mais de 61 mil MÁSCARAS, sobretudo, a população mais 
vulnerável, para se evitar a contaminação da Covid-19 no País, 
numa iniciativa apoiada pela petrolífera BP, operadora de dois 
blocos  do mar são-tomense 

61 000  

  

Não estão 
disponíveis 
detalhes sobre o 
valor dessa 
doação 

15 11/05/2020 Governo de STP 
Governo vai distribuir 25 mil 
cestas básicas à população mais 
vulnerável 

 O Governo vai distribuir nos próximos dias, cerca de 25 mil 
CESTAS BÁSICAS às pessoas mais vulneráveis de todos os 
Distritos de S.Tomé e da Região Autónoma do Príncipe de 
modo a mitigar os impactos negativos da Covid-19 

25 000  

  

Não estão 
disponíveis 
detalhes sobre o 
valor dessa 
doação 

16 12/05/2020 Fórum Macau 
Fórum Macau apoia a luta de 
STP contra a Covid-19 

O Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) 
ofertou ao Estado de São Tomé e Príncipe, 19.800 máscaras 
cirúrgicas descartáveis, 1.800 máscaras protectoras médicas e 
160 fatos de protecção médica. 

  

  
  
  
  

Não estão 
disponíveis 
detalhes sobre o 
valor desta doação Máscaras cirúrgicas descartáveis 19 800  

Máscaras protectoras médicas 1 800  

Fatos de protecção médica 160  



Nº O. DATA DOADOR TIPO DE AJUDA DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR OBSERVAÇÕES 

17 14/05/2020 
Cooperação 
Portuguesa 

Oferta de máscaras da 
Embaixada Portuguesa em STP  

A Embaixada de Portugal em São Tomé entregou ao ministro 
da Saúde, Edgar Neves, o primeiro lote de 50 mil MÁSCARAS 
oferecidas pelas autoridades portuguesas para serem 
distribuídas gratuitamente pelos cidadãos residentes em São 
Tomé e Príncipe.  https://www.jn.pt/mundo/jn-
comunidades/portugal-envia-para-sao-tome-e-principe-uma-
equipa-do-inem-12188984.html 

50 000  

  

Não estão 
disponíveis 
detalhes sobre o 
valor desta doação 

18 15/05/2020 

Nações Unidas + 
Cooperação 
Portuguesa + 

União Europeia 

Cerca de 20 toneladas de 
material de combate à COVID-

19                                                 
 
 
 
 

O Sistema das Nações Unidas 
com apoio do Governo 

Português na facilitação do 
transporte dos equipamentos 
através da União Europeia. 

Um avião com cerca de 20 toneladas de material de combate à 
COVID-19 e uma equipa de emergência médica do INEM. São 
dois enfermeiros intensivistas, um médico de emergência e um 
consultor especialista em gestão de emergência de saúde 
pública, para reforçar as equipas de saúde que estão no pais, e 
também para formar os quadros nacionais em matéria de 
cuidados intensivos de saúde", adiantou o diplomata português. 

  

  

Não estão 
disponíveis 

detalhes sobre as 
quantidades de 

algumas 
componentes 
desta doação 

Enfermeiros Intensivistas 2  

4 000 000,00 
USD 

Médicos 1  

Consultor especialista em gestão de emergências de 
saúde pública 

1  

Já se encontra no país um técnico da OMS 
(VIROLOGISTA) que está a dar formação 

1  

Laboratório PCR 1  

Ventiladores 10  

Máscaras   

Luvas   

Óculos   

Viseiras   

Fatos de proteção   

Termómetro digital   

Medicamentos utilizados para o atendimento aos 
doentes com coronavírus   

Oxímetros   

Vacinas contra a poliomielite 7200 

Vacinas contra o pneumococo. 9600 

 


