
 

 

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 1,306 amostras nas últimas 24horas, 

resultantes da vigilância activa, rastreio e testagem de 

contactos de indivíduos diagnosticados positivos para 

a COVID-19. Das amostras testadas, 1,288 amostras 

revelaram-se negativas e 18 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 68 

pessoas recuperadas, e 0 óbitos por Covid-19.   

Assim, o país conta actualmente com 70,527 casos 

positivos, 68,845 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 20 de Maio 2021) 

 

 



 

Notícias referentes ao dia 20 de Maio de 2021- CEPCB 

Covid-19: País sem óbito pelo terceiro dia consecutivo. O país voltou a não notificar a ocorrência de óbitos em 

pacientes infectados pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas, o que ocorre pelo terceiro dia consecutivo, 

esta semana. Desde o início do mês, este é o décimo dia em que não há registo de óbitos devido à covid-19 no 

país, cujo cumulativo se mantém em 828. O Ministério da Saúde (MISAU) indica, em comunicado recebido, 

esta quinta-feira na nossa redacção, que o país registou mais 18 novos casos de covid-19. A cidade de Maputo 

registou 7 casos, seguida pela província de Nampula, com 4. Assim, o país tem cumulativamente 70.527 casos 

positivos registados, sendo 316 casos importados. Nas últimas 24 horas, foram registados 3 novos internamen-

tos e nenhuma alta hospitalar. Até ao presente momento, existe no país um cumulativo de 3.413 indivíduos 

internados devido a covid-19, dos quais 25 continuam sob cuidados hospitalares. Segundo o comunicado de 

actualização de dados sobre a covid-19, 68 pacientes recuperaram totalmente da doença, elevando o cumula-

tivo para 68.845. 

Disponível em https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16389-covid-19-pais-sem-

obito-pelo-terceiro-dia-consecutivo.html consultado aos 20 de Maio de 2021 pelas 21h25min 

 

Mais 68 pessoas recuperaram-se do Coronavírus em Moçambique. Sobe para 68.845 o número de pessoas já 

recuperadas da infecção pela COVID-19, com a recuperação, nas últimas 24 horas, de mais 68 indivíduos, to-

dos de nacionalidade moçambicana. Não há registo de mortes causadas pelo vírus, pelo terceiro dia consecuti-

vo. Entretanto, foram diagnosticados mais 18 novos casos de infecção, de acordo com o Ministério da Saúde 

(MISAU). Trata-se de 16 cidadãos nacionais e dois de nacionalidade desconhecida. Ao todo, são 11 homens e 

sete mulheres. A cidade de Maputo e província de Nampula registaram o maior número de pacientes, com 

sete e quatro, respectivamente. Nas últimas 24 horas, Moçambique teve uma taxa de positividade de 1,38%, 

sendo que a acumulada corresponde a 13.03%, revelam os dados do MISAU, divulgados esta quinta-feira. Exis-

te, actualmente, um cumulativo de 70.527 infecções já registadas desde o início da pandemia, das quais 

70.211 de transmissão local e 316 importadas. Mais três pessoas foram internadas e não houve alta hospitalar 

de quarta-feira para esta quinta-feira. Neste sentido, o número de pacientes, sob cuidados médicos, subiu pa-

ra 25. O país tem 850 casos activos e 828 óbitos já declarados. 

Disponível em https://opais.co.mz/mais-68-pessoas-recuperaram-se-do-coronavirus-em-mocambique/ consul-

tado aos 20 de Maio de 2021 pelas 21h27min  

  

https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16389-covid-19-pais-sem-obito-pelo-terceiro-dia-consecutivo.html
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/16389-covid-19-pais-sem-obito-pelo-terceiro-dia-consecutivo.html
https://opais.co.mz/mais-68-pessoas-recuperaram-se-do-coronavirus-em-mocambique/


 

Notícias referentes ao dia 20 de Maio de 2021- CEPCB 

Indicadores da Covid-19: país continua dos menos afectados da região. Moçambique continua, entre os países 

da Comunidade de Desenvolvimento da África (SADC), a apresentar menor número de infectados e óbitos por 

Covid-19. Dados partilhados ontem (18 de Maio) pelo Instituto Nacional de Saúde (INS) colocam o país como o 

segundo, com 26 óbitos por milhão de habitantes, estando apenas acima de Angola, que tem 20 mortes por 

milhão de habitantes. De igual modo, as estatísticas mostram que Moçambique está no terceiro lugar entre 

aqueles com menor número de episódios da doença, apresentando 2253 casos por milhão de habitantes, sen-

do superado por Malawi com 1788 e Angola com 924 casos por milhão de habitantes. 

(Jornal Notícias – 18 de Maio de 2021. Pág:1) 

 

Incidência da Covid-19 continua a baixar: O País continua a registar uma redução do número de novas infecções, 

óbitos, internados e a taxa de positividade por amostras testadas para a Covid-19 os laboratórios nacionais. A 

cidade e a província de Maputo continuam a apresentar as taxas mais altas de infecção, desta vez, com 18 ca-

sos, seguida de Nampula e Tete, com quatro cada.  

(Jornal Notícias – 19 de Maio de 2021. Pág:1)  

 

Mais de 10 mil pessoas “gazetaram” à 1ª dose da vacina contra COVID-19. Há mais de 10 mil pessoas que não 

receberam a primeira dose da vacina contra COVID-19, referente à segunda fase da campanha de vacinação. A 

meta global era de 251.905 de indivíduos e apenas 240.965 foram vacinados. Já fechou a primeira dose da se-

gunda fase da campanha de vacinação contra a COVID-19 que teve o seu início a 19 de Abril e o sector da Saú-

de faz um balanço positivo de um período marcado pela falta de comparência de mais de 10 mil pessoas. Den-

tre as dificuldades que contribuíram para que essas pessoas não fossem imunizadas contra o novo Coronaví-

rus, apontam-se as complexidades em identificar e ir ao encontro das pessoas por vacinar assim como conven-

cê-las da importância da vacina. Por outro lado, o Ministério da Saúde considera prematuro avançar quanto 

tempo dura a imunidade após a vacinação, porque a vacina ainda é nova e carece de estudos. “A maioria dos 

países começou a vacinar em Dezembro, se não me engano, e, para nós podermos fazer esse tipo de avalia-

ções, precisaríamos de mais ou menos seus meses após o primeiro grupo ter começado a vacinar. Então, eu 

penso que, provavelmente, lá para Julho já poderemos ter uma informação mais consolidada a nível global so-

bre o período da imunidade após a vacinação, mas, para já, não temos”, argumentou a Chefe do Programa 

Alargado de Vacinação no Ministério da Saúde. Para a segunda fase, o país conta com 484 mil doses de vacina 

Covishild, sendo que 384 mil foram doadas através da iniciativa COVAX e 100 mil são doação da República da 

Índia. 

Disponível em https://opais.co.mz/mais-de-10-mil-pessoas-gazetaram-a-1a-dose-da-vacina-contra-covid-19/ 

https://opais.co.mz/mais-de-10-mil-pessoas-gazetaram-a-1a-dose-da-vacina-contra-covid-19/


 

Notícias referentes ao dia 20 de Maio de 2021- CEPCB 

Museus assinalam dia abalados pela Covid-19: O mundo assinala hoje o dia dos museus, uma efemeridade cele-

brada sob o lema: “O Futuro dos Museus: Recuperar e Reimaginar”. Em Moçambique a data é comemorada 

numa altura em que o Governo, através do Conselho de Ministros determinou a reabertura de museus, galeri-

as e casas de cultura, no quando das medidas de relaxamento contra a Covid-19. Por causa da pandemia, o 

Ministério da Cultura e Turismo orientou aos museus para que concebam programas específicos obedecendo 

às medidas emanadas pelo Governo quanto ao protocolo sanitário, realizando a maior parte das actividades 

de forma virtual. Esta situação desafia os museus, seus profissionais e comunidades e criarem, imaginarem e 

partilharem novas práticas, novos modelos de negócios e soluções inovadoras. 

(Jornal Notícias – 18 de Maio de 2021. Pág:28) 

 

Transporte Escolar: Polícia Municipal intensifica fiscalização. Mais de 80 viaturas de transporte escolar foram fis-

calizadas, recentemente, pela Polícia Municipal (PM), na cidade de Maputo, visando combater diversas irregu-

laridades. Dentre as anomalias verificadas, o destaque vai para a falta de material para desinfecção das viatu-

ras e dos utentes, termómetro para a medição de temperatura, superlotação, ausência de um acompanhante 

para auxiliar os menores, entre outras. Segundo Mateus Cuna, porta-voz da PM, a corporação está a intensifi-

car a fiscalização, com vista a combater as irregularidades que se registam no transporte escolar desde a rea-

bertura dos estabelecimentos de ensino. “Alguns operadores destes serviços não estão a observar as reco-

mendações das autoridades municipais e da Saúde, no contexto da prevenção da Covid-19, disse.  

(Jornal Notícias – 18 de Maio de 2021. Pág:1) 

 

Horas extras para aulas aos sábados dividem professores e direcção do MINEDH: O Ministério da Educação e De-

senvolvimento Humano (MINEDH) diz que dar aulas aos sábados não significa que os professores devam rece-

ber horas extras, pois se tem em conta a carga horária. Já os docentes falam da necessidade de um estímulo 

para a classe, tendo em conta que, por mês, só têm direito a quatro dias de descanso, partilhados com as acti-

vidades extracurriculares. O anúncio de aulas aos sábados foi, também uma preocupação para a Organização 

Nacional dos Professore (ONP) que diz não ter tido uma informação oficial do Ministério da Educação e Desen-

volvimento Humano. Segundo a agremiação dos professores, as aulas aos sábados vão decorrendo sem paga-

mentos. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano reconhece que o sábado não era um dia reser-

vado a aulas, porém o novo Coronavírus obrigou a mudanças. Há mais de milhões de alunos, contudo as salas 

de aula são insuficientes. 

(Jornal O País – 17 de Maio de 2021. Pág: 3) 

 



 

Notícias referentes ao dia 20 de Maio de 2021- CEPCB 

COVID-19 só existe nos “minibus”? Questionam transportadores. Um grupo de transportadores semi-colectivos 

de passageiros da rota Museu-Malhazine paralisou as actividades na manhã desta quinta-feira na cidade de 

Maputo. Os operadores queixam-se do controlo excessivo de lotação pela Polícia e das alegadas cobranças 

ilícitas em caso de apreensão de documentos por alegada infracção e do tratamento desigual entre este grupo 

e os transportadores dos autocarros maiores. Os condutores manifestaram as suas inquietações no cruzamen-

to entre as Avenidas Eduardo Mondlane e Karl Marx, e questionavam o porque do controlo de lotação apenas 

nos “minibus” e não nos autocarros maiores, apesar destes andarem superlotados. Junassi Machatine é moto-

rista de um dos “chapas” que teve seus documentos arrancados porque carregava passageiros a mais, apenas 

pedia resposta para o que chamava de injustiça. A reivindicação é reforçada por Luís Samuel, cujo seu carro já 

não tinha passageiros pelo facto de também ter sido constatado que transportava passageiros a mais do que o 

permitido. Desta vez os passageiros apoiaram os reivindicadores e disseram que estão cansados de sempre 

mandarem-lhes descer do autocarro por conta do excesso de lotação. Como apoio, quando um carro chegasse 

a paragem, os passageiros mandavam desembarcar os outros. 

Disponível em https://opais.co.mz/covid-19-so-existe-nos-minibus-questionam-transportadoresc/ consultado 

aos 20 de Maio de 2021 pelas 21h29min  

 

Seguros são cruciais em tempo de Covid-19 – defende Mário Sitoe: O presidente do Conselho de Administração 

da Índico Seguros, Mário Sitoe, considera que actividade seguradora é compatível com aquilo que são os im-

pactos da pandemia d Covid-19, uma vez que ajuda a fortalecer a prevenção das próprias famílias. Segundo 

Mário Sitoe, que falava recentemente numa apresentação de resultados financeiros da companhia, o início do 

processo de vacinação contra a Covid-19, vai ajudar no fortalecimento da imunidade de pessoas, e em conse-

quência disso, a actividade económica começará a conhecer sua retoma, ainda da que neste momento, seja de 

uma maneira tímida. Segundo ele,, mesmo operando em condições difíceis em postas pela pandemia, a em-

presa conseguiu resultados positivos.  

(Jornal Economia & Negócios – 19 de Maio de 2021. Pág:2) 

 

https://opais.co.mz/covid-19-so-existe-nos-minibus-questionam-transportadoresc/


 

Notícias referentes ao dia 20 de Maio de 2021- CEPCB 

 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 

Moçambique 

(20 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# 97 

Niassa 2,567 0 2,534 3 0 

Nampula 3,183 4 3,124 22 95 

Zambézia 4,652 1 4,612 22 74 

Tete 2,545 0 2,514 14 39 

Manica 2,214 1 2,182 7 200 

Sofala 4,598 3 4,288 23 119 

Inhambane 4,044 0 4,013 11 12 

Gaza 3,677 0 3,652 17 73 

Maputo 10,474 2 10,379 55 74 

Maputo-Cidade 29,125 7 28,116 642+3# 523 

Total 70,527 18 68,845 832 1,306 

Total de testes         541,429 

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


 

Notícias referentes ao dia 20 de Maio de 2021- CEPCB 

Atualização dos dados relativos à Covid-19 em alguns países 

(20 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, 21 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 70,527 18 68,845 828 541,429 

Africa do Sul 1,625,003 3,641 1,531,993 55,568 11,246,917 

Angola 31,661 223 26,483 704 534,728 

Botswana 51,620 820 47,449 784 1,111,863 

Eswatini 18,539 9 17,819 672 203,169 

Lesotho 10,806 0 6,427 320 90,408 

Madagáscar 40,519 134 38,679 783 197,196 

Malawi 34,251 13 32,260 1,153 240,695 

Namíbia 51,827 0 48,531 739  414,769 

Tanzânia** 509 0 183 21 N/D 

Zâmbia 92,752 124 90,955 1,265 1,493,858 

Zimbábwe 38,635 23 36,427 1,585 455,192 

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

