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ExxonMobil anuncia o apoio à mothers2mothers Moçambique
•

•

O programa beneficiará mais de 1,200 mulheres e crianças expostas ao HIV na
Matola, integra a sensibilização sobre o HIV/SIDA e Covid-19 através das
plataformas digitais móveis;
O desenvolvimento é possível por meio de donativo de US$40,000 disponibilizado
pela ExxonMobil.

Hoje, a ExxonMobil Moçambique Limitada (EMML) e a mothers2mothers (m2m) anunciaram
uma parceria para garantir um futuro melhor e mais saudável a mais de 1,200 mulheres
grávidas e lactantes, e crianças abaixo dos 5 anos expostas ao HIV.
O apoio da EMML, no valor de $40.000 dólares americanos, será investido no Centro de
Saúde da Matola II, em Maputo, para empregar 20 "Mães Mentoras" - mulheres que vivem
com HIV e são Trabalhadoras Comunitárias de Saúde. Estas Mães Mentoras utilizarão as
suas competências e experiência prática para aumentar o número de mulheres que acedem
aos serviços de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV (PTV), ao mesmo tempo que
aumentam as iniciativas em torno do diagnóstico infantil precoce. Além disso, o
financiamento irá apoiar um aumento no uso da tecnologia móvel e digital para alargar ainda
mais as actividades de sensibilização, essenciais na realidade actual da COVID-19.
Ilda Kuleba, Directora Nacional da mother2mothers, disse: "O nosso trabalho para assegurar
que todos conhecem o seu estado de seropositividade, e que estão a aceder aos
medicamentos de que necessitam, é ainda mais essencial neste momento. As pessoas que
vivem com HIV podem estar mais susceptíveis a desenvolver complicações caso contraiam
a Covid-19, e há preocupações reais de que as interrupções dos serviços e a luta contra
o HIV pode atrasar em mais de uma década, como resultado do coronavírus. Estamos gratos
à ExxonMobil pelo seu apoio, e satisfeitos por podermos fazer investimentos estratégicos
nas nossas ofertas digitais para servir os nossos clientes de diferentes formas".
O financiamento da ExxonMobil surge num momento crítico em que a m2m procura novos
parceiros para manter e melhorar as actividades de prevenção e sensibilização neste local
estratégico.
"A ExxonMobil está dedicada em apoiar as comunidades locais onde opera, em todo o
mundo" disse Jos Evens, Director Geral da ExxonMobil Moçambique Limitada. "É devido
maior louvor a mothers2mothers por introduzir serviços críticos, acrescidos de ferramentas

digitais concebidas para assegurar que as comunidades visadas beneficiem destes serviços,
perante a realidade actual sem precedentes".
Desde 2017, a ExxonMobil investiu mais de $6 milhões de dólares americanos em todo o
país, em programas comunitários que se concentram na saúde pública, educação geral,
mulheres e empoderamento familiar, desenvolvimento agrícola e conservação ambiental.
---------------------Sobre a m2m
A mothers2mothers (m2m) é uma ONG africana que desbloqueia o potencial das mulheres
para criar famílias saudáveis e eliminar o SIDA pediátrico. A m2m forma, emprega e ajuda
a empoderar as mulheres locais que vivem com HIV para se tornarem Mães Mentoras trabalhadoras comunitárias de saúde que prestam serviços em unidades sanitárias e
comunidades com falta de pessoal. As Mães Mentoras educam e apoiam as mulheres e as
suas famílias a ultrapassarem as barreiras no acesso à cuidados médicos, e asseguram que
elas recebem os medicamentos e serviços de saúde de que necessitam para permanecerem
no tratamento. Partindo de um enfoque inicial na prevenção da transmissão vertical do HIV,
hoje as Mães Mentoras da mothers2mothers prestam apoio centrado na família, desde a
gravidez e infância até à adolescência. Através de um programa integrado de
Desenvolvimento da Primeira Infância, a m2m olha para além da sobrevivência, de modo a
dar às crianças a oportunidade de prosperar, e depois fornece-lhes os conhecimentos e
competências necessárias na adolescência para proteger a próxima geração da infecção
pelo HIV.
Desde o seu início em 2001, a m2m já alcançou mais de 11 milhões de mulheres e crianças
com menos de dois anos, e criou mais de 11.000 empregos para mulheres que vivem com
o HIV. Actualmente, a m2m opera em dez países da África Subsaariana. Para mais
informações: m2m.org

Sobre a ExxonMobil
A ExxonMobil, uma das maiores empresas internacionais de capital aberto que opera no
sector de petróleo e gás, utiliza tecnologia e inovação para ajudar a satisfazer as crescentes
necessidades energéticas do mundo. Em Moçambique, a ExxonMobil detém uma
participação indirecta de 25% na Área 4 e liderará a construção e operação de futuras
instalações de liquefacção de gás natural. Além disso, a ExxonMobil recebeu os direitos
conjuntos para negociar as concessões da bacia de Angoche (A5-B) e do Delta do Zambeze
(Z5-C e Z5-D), como parte da quinta ronda de licenciamento em Moçambique. Para mais
informações, visite-nos em www.exxonmobil.co.mz ou clique em ‘curtir’ na nossa página
do Facebook https://www.facebook.com/ExxonMobilMocambique

