
 

 

Introdução   

Este documento fornece uma visão geral das preo-

cupações em relação ao novo corona vírus, SARS-

Cov-2, que assola o mundo e Moçambique. Dá 

também a conhecer as acções desenvolvidas pelo 

Ministério da Saúde e Organizações não-

governamentais (ONG’s) visando combater a Pan-

demia. Esta é uma iniciativa do Centro de Estudos 

de Paz, Conflitos e Bem-Estar– CEPCB, e decorre 

desde 28 de Abril de 2020.  Neste diário, a tabela 

de dados foi expandida para incluir dados da SADC 

(menos a RDC) e também dados de novos casos na 

região. O Diário tem também, sempre que actual, 

uma segunda secção com notícias corporativas, 

retratando o resumo da informação sobre o Covid-

19 disseminada por instituições públicas, privadas 

e filantrópicas que não sejam órgãos de informa-

ção.  

  

 

 

 

Actualização da COVID-19 em Moçambique 

 

Foram testadas 1,444 amostras nas últimas 24horas, 

resultantes da vigilância activa, rastreio e testagem de 

contactos de indivíduos diagnosticados positivos para 

a COVID-19. Das amostras testadas, 1,420 amostras 

revelaram-se negativas e 24 positivas para a infecção 

da covid-19. Todos encontram-se em isolamento do-

miciliar e segundo o protocolo do Ministério da Saú-

de, neste momento decorre o processo de mapea-

mento dos seus contactos. Houve registo de mais 28 

pessoas recuperadas, e 0 óbitos por Covid-19.   

Assim, o país conta actualmente com 70,509 casos 

positivos, 68,777 recuperados, 828 óbitos por COVID-

19 e 4 óbitos por outras causas.    

(Rádio Moçambique, 19h30) 

 

Recolha Diária de Notícias Covid-19 
(Notícias referentes ao dia 19 de Maio 2021) 

 

 



 

Notícias referentes ao dia 19 de Maio de 2021- CEPCB 

Mais um dia sem óbito por Covid-19. Moçambique voltou ontem, pelo segundo dia consecutivo, a não notificar 

óbito por Covid-19, mantendo-se o número de vítimas mortais em 828 desde a eclosão da doença há pouco 

mais de um ano. Dados do Ministério da Saúde apontam, entretanto, para o diagnóstico de 24novos casos, a 

maioria dos quais na cidade de Maputo e província de Gaza com sete infectados cada, seguidos de Tete, com 

quatro episódios. Entre quarta-feira e ontem, 28pacientes recuperaram da doença, sendo24na província de 

Maputo e quatro na Zambézia, o que faz reduzir o número de casos activos para 900 pessoas. No período em 

análise houve duas pessoas internadas por complicações ligadas à doença e igual número recebeu alta hospi-

talar, sendo que neste momento continuam nos centros de isolamento a receber tratamento 22pacientes. O 

Ministério da Saúde reitera o apelo para a máxima seriedade no cumprimento das medidas preventivas da Co-

vid-19. Num dia em que se assinalou o Dia Mundial da Doação do Leite Materno (humano), as autoridades 

aconselham as mães a continuarem a amamentar os seus bebés e, sempre que puderem, dirigirem-se ao Ban-

co de Leite para doar este alimento. 

Disponível em https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102014-mais-um-dia-sem-obito-por-

covid-19 consultado aos 19 de Maio de 2021 pelas 21h15min  

 

Moçambique poderá beneficiar de cancelamento da dívida para responder aos desafios da covid-19 e terroris-

mo. Moçambique poderá beneficiar de suspensão e cancelamento da dívida, por parte de alguns países que par-

ticiparam na Cimeira sobre o Financiamento das Economias Africanas, na cidade francesa, Paris. A informação 

foi partilhada pelo Presidente da República, na conferência de imprensa que marcou o fim da visita presidenci-

al à República da França. “O motivo principal é a covid-19 e também o combate ao terrorismo, mas na altura 

nós pedimos mais. Quase todos os países africanos colocaram esse problema, pedimos para que haja mais se 

possível, a suspensão se calhar, até cancelamentos”, disse.  Moçambique poderá beneficiar de suspensão e 

cancelamento da dívida, de modo a permitir uma melhor resposta aos desafios impostos pela pandemia do 

novo coronavírus e pelo terrorismo.    

Disponível https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16361-mocambique-podera-

beneficiar-de-cancelamento-da-divida-para-responder-aos-desafios-da-covid-19-e-terrorismo.html consultado 

aos 19 de Maio de 2021 pelas 21h21min  

 

 

https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102014-mais-um-dia-sem-obito-por-covid-19
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/102014-mais-um-dia-sem-obito-por-covid-19
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16361-mocambique-podera-beneficiar-de-cancelamento-da-divida-para-responder-aos-desafios-da-covid-19-e-terrorismo.html
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16361-mocambique-podera-beneficiar-de-cancelamento-da-divida-para-responder-aos-desafios-da-covid-19-e-terrorismo.html


 

Notícias referentes ao dia 19 de Maio de 2021- CEPCB 

Inhambane: Inicia pagamento do subsídio a famílias vulneráveis. Iniciou esta quarta-feira em Inhambane o pro-

cesso de pagamento de subsídio a famílias vulneráveis no quadro do programa PASD-POS emergência inserido 

nas estratégias de prevenção à covid-19. Este processo vai abranger perto de cinquenta e cinco mil famílias 

identificadas nas autarquias das vilas de Quissico, Massinga e cidades de Inhambane e Maxixe. O Director Pro-

vincial dos Serviços Sociais em Inhambane, disse que os beneficiários recebem três mil meticais, para um perí-

odo de dois meses dos seis previstos neste programa. No lançamento do processo, acto que teve lugar na ci-

dade da Maxixe, Samuel Júnior apelou aos beneficiários para o uso correcto deste dinheiro. Os beneficiários 

não escodem a sua satisfação e consideram que o dinheiro chega numa em que é muito necessário para suprir 

algumas dificuldades decorrentes da pandemia da covid-19.  

Disponível em https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16370-inhambane-inicia-

pagamento-do-subsidio-a-familias-vulneraveis.html consultado aos 19 de Maio de 2021 pelas 21h17min  

https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16370-inhambane-inicia-pagamento-do-subsidio-a-familias-vulneraveis.html
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16370-inhambane-inicia-pagamento-do-subsidio-a-familias-vulneraveis.html


 

Notícias referentes ao dia 19 de Maio de 2021- CEPCB 

 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 

Moçambique 

(19 de Maio) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 828 Óbitos por COVID-19 e 4# Óbitos por outras causas. 

Nota: O MISAU produz boletins diários sobre a situação epidemiológica em Moçambique com dados desagre-

gados da região, do continente e do mundo http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletinsdiarios 

 

Província Casos posi-

tivos 

Novos 

Casos 

Casos recu-

perados 

Óbitos Número de 

Testes 

Cabo Delgado 3,446 0 3,432 12+1# 52 

Niassa 2,567 0 2,521 3 0 

Nampula 3,179 1 3,124 22 98 

Zambézia 4,651 2 4,609 22 100 

Tete 2,545 3 2,514 14 43 

Manica 2,213 2 2,182 7 200 

Sofala 4,595 0 4,257 23 35 

Inhambane 4,044 2 4,013 11 49 

Gaza 3,677 7 3,652 17 369 

Maputo 10,472 0 10,358 55 0 

Maputo-Cidade 29,118 7 28,116 642+3# 498 

Total 70,509 24 68,777 832 1,444 

Total de testes         540,123 

http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletinsdiarios


 

Notícias referentes ao dia 19 de Maio de 2021- CEPCB 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 em alguns países 

(19 de Maio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (JohnHopkins Univertity https://coronavirus.jhu.edu/map.html, Worldometer  https://

www.worldometers.info/coronavirus/), http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletins-diarios 

* Muitos países da região (exceptuando a Africa do Sul) não estão a testar de forma activa, o que faz com que 

não seja possível captar com maior rigor o número de infectados. A possibilidade de observar “cadeias de 

transmissão” fica neste caso comprometida, levando a ocorrência de casos de proveniência aparentemente 

inexplicável. 

**A Tanzania já não segue os protocolos da Organização Mundial da Saúde na sua abordagem ao Covid-19, 

daí que a não ser que existam outros canais bilaterais de informação entre Moçambique e esse país vizinho, 

não existe como se saber oficialmente da situação na fronteira Norte de Cabo Delgado e Niassa. 

A primeira notícia do presente resumo diário é reportada por diversos órgãos de comunicação social públicos e 

privados (TVM, TV Miramar, TV Sucesso, Stv, Rádio Moçambique), porém, por questões organizacionais só é 

referenciado um órgão de comunicação.  

 

 

 

 

 

Maputo, 20 de Maio de 2021 

Equipa editorial: 

Milissão Nuvunga, Isabel Matias, Sheid Eura, Homaida 

Obra, Daniela Joane 

Parceiro: 

País Casos positi-

vos 

Novos casos Casos recupe-

rados 

Óbitos Número de 

Testes* 

Moçambique 70,509 24 68,777 828 540,123 

Africa do Sul 1,621,362 3,522 1,528,868 55,507 11,207,305 

Angola 31,438 393 26,458 696 534,728 

Botswana 50,800 0 47,477 774 1,105,082 

Eswatini 18,530 5 17,808 672 202,579 

Lesotho 10,806 11 6,427 320 90,408 

Madagáscar 40,385 59 38,443 777 196,725 

Malawi 34,238 7 32,246 1,153 240,114 

Namíbia 51,827 191 48,531 739  414,769 

Tanzânia** 509 0 183 21 N/D 

Zâmbia 92,630 110 90,919 1,263 1,485,412 

Zimbábwe 38,612 17 36,416 1,583 453,058 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
http://www.misau.gov.mz/index.php/covid-19-boletins-diarios

